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The purposes of this research were to identify : 1) the motivation of teacher under 
Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) the organizational commitment of 
teacher under Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2 and 3) the relationship 
between motivation and organizational commitment of teacher under Suphanburi Primary 
Educational Service Area Office 2. The sample were 103 schools under Suphanburi Primary 
Educational Service Area Office 2 ; The respondents of this study were an administrator and  
a teacher from each school , totally 206 respondents. The questionnaire was used as an 
instrument for collecting the data. The questionnaire about motivation was constructed, 
based on Herzberg and others’ concept. While the questionnaire about organizational 
commitment based on Steers and others’ concept. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. 

The research findings were as follows :  
1) The motivation of teacher under Suphanburi Primary Educational Service Area 

Office 2  in overall and each aspect were rated at a high level. They ordered from highest to 
lowest by arithmetic mean as : motivation factors and hygiene factors respectively. 

2) The organizational  commitment of teacher under Suphanburi Primary Educational 
Service Area Office 2 in overall and each aspect were rated at a high level. They ordered 
from highest to lowest by arithmetic mean as : identification, internalization and compliance   
respectively. 
 3) There was significantly correlation between motivation and organizational 
commitment of teacher under Suphanburi Primary Educational Area Office 2 at .01 significant 
level. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
  เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ สภาพการณ์ต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ทั้งเรื่องการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic) และน าพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนคนไทย
เป็นอย่างมาก ประชาชนต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องการความมั่นคงทางสังคมต้องการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้น ตลอดจนการแข่งขันกันเพ่ือชิงความได้เปรียบในด้านต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นด้านการลงทุน การประกอบธุรกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร สภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดความคาดหวังที่จะให้รัฐบาลด าเนินการบริหารและ
พัฒนาประเทศ ตอบสนองความจ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าว
ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นต้องมีการปรับตัว 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้มีหลายแบบ  เช่น ระบบอีเมล์ 
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการเอกสาร ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระบบการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่สื่อผ่านระบบเครือข่าย และการระดมความคิดผ่านระบบเครือข่าย ใน
ระบบเศรษฐกิจสังคมยุคใหม ่ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้นั้น จะเน้นสาระส าคัญ 
4 ประการ ได้แก่ (1) ศักยภาพการแข่งขัน (2) เนื้อหาหรือตัวองค์ความรู้ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและ(4) ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ทุกส่วนราชการจึงต้องเร่งพัฒนาองค์กรของตนเองให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพัฒนาองค์ประกอบส าคัญให้ครบ 4 ด้าน1 
บุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร ทั้งนี้เพราะการที่
องค์กรหนึ่ง ๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้ส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นและยังต้องมีความร่วมมือร่วมใจและ
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ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบกับปัจจัยอ่ืน ๆ ของการด าเนินงานอัน
ได้แก่ เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร การตลาดและการจัดการแล้ว ทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ของการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือ หากองค์กรต่าง ๆ มีทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ เหมือนกัน แต่มี
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารแตกต่างกันแล้วผลการด าเนินงานย่อมแตกต่างกัน การที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ มีคุณภาพที่แตกต่างกันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการมีระบบการจัดการ
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกัน2  สอดคล้องกับสมพร  สุทัศนีย์  ได้อธิบายไว้ว่าคนเป็น
สิ่งมีชีวิต  มีจิตใจ  มีอารมณ์และความต้องการ  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและแรงจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญในการท างานในการบริหารงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องมีแรงจูงใจในการ
ท างาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ด้วยเหตุนี้ทุกองค์กรจึงต้องการให้บุคลากรของตนเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ  และมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  และสิ่งที่จะท าให้บุคลากรใน
องค์กรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่นั้นก็คือ แรงจูงใจในการท างาน  การ
สร้างแรงจูงใจนี้จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงานขององค์กรหรือหน่วยงาน เราจึงให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรในองค์กร  ด้วยการสร้างแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยยังประโยชน์ต่อบุคลากรที่จะ
ปฏิบัติงานให้องค์กร ได้แก่ 1) เพ่ือช่วยให้บุคลากรสามารถสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
สนองความต้องการของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ไปด้วย  2) เพ่ือให้ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรและ
ฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ และ  3) เพ่ือให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน3  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ ง เน้นหลักในการพัฒนาคนโดยยึดพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 

                                                        

  
2
 ชูชัย  สมิทธิไกร, กำรสรรหำ กำรคัดเลือก และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 7.  
 3 สมพร  สุทัศนีย์, มนุษยสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ  : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551), 25. 
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เพราะฉะนั้น การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญล าดับสูงสุด4 ในการพัฒนา “คน” 
เราต้องใช้เรื่องการพัฒนาการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อคนได้รับการศึกษา มีความรู้ความสามารถ 
สามารถน าความรู้ที่มีมาช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาประเทศชาติ ก็จะท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
ได้ แต่ในการพัฒนาการศึกษาของคนนั้น บุคคลผู้ที่มีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษานั้น ก็คือ
บุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นครูซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กล่าวถึงครูไว้อย่าง
น่าสนใจประการหนึ่งว่า “ครู” คือบุคคลที่สังคมคาดหวังมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะงานของครูคือการ
สร้างเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดีมีคุณภาพ หน้าที่ของครูจึงไม่ได้ให้ความรู้เชิงวิชาการ 
เพ่ือเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคตหรือเพ่ือให้ศิษย์มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เท่านั้น แต่การอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี มีศีลธรรม การประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีและ
การเป็นที่ปรึกษายามที่ศิษย์มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน เยาวชนของชาติก าลังเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ รอบด้าน ครูไม่ควรจ ากัดขอบเขตหน้าที่อยู่เพียงการให้ความรู้เชิงวิชาการ โดยละเลย
หน้าที่ด้านอ่ืน ๆ ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบันได้มีผู้ เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเสนอผลการ
วิเคราะห์ปัญหาในการสร้างคุณภาพการศึกษาของไทย ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าปัญหาด้านบุคลากร
เป็นสาเหตุส าคัญ ดังนั้น แนวทางในการจัดการศึกษาด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นกุญแจ
ส าคัญในการผลักดันให้การศึกษาไทยสู่จุดหมายที่สังคมต้องการได้5 ในการท างานของครูนั้น ถ้าครู
ท างานด้วยความกระตือรือร้นและสมัครใจหรือมีแรงจูงใจในการท างาน จะท าให้ภารกิจของโรงเรียน
บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้ท างาน
เกิดความตระหนักและมีแรงจูงใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูคือลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลส าเร็จของงานและการได้รับการยอมรับใน
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความก้าวหน้าที่ต าแหน่งหน้าที่การงาน6 นอกจากแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว สิ่งที่จะท าให้บุคลากรทุ่มเท รักในการท างาน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จได้อีกประการหนึ่งคือความผูกพันต่อองค์กร การที่บุคคลจะเกิดความ
เต็มใจทุ่มเทแรงกาย แรงใจทุ่มเท ท างานให้องค์กรนั้น บุคลากรต้องมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

                                                        

  
4
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 - 2559 (กรุงเทพ ฯ : ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี , 2554), 41. 
  

5
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ครูในอนำคตเป็นอย่ำงไร. เข้าถึงเมื่อ 5 

ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://school.obec.go.th. 
  

6Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management 
(Massachusetts : Addison - Wesley Publishers, 1970), 171.   
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องค์กร อยากที่จะปกป้ององค์กร มุ่งหวังให้องค์กรประสบความส าเร็จ  ดังนั้นองค์กรจึงควรต้องสร้าง
แรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกแต่ละบุคคลให้เป็นที่ยอมรับ เมื่อความ
ต้องการของแต่ละคนได้รับการตอบสนองจะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร มีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร7  จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ได้รับการจูงใจที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจะท างานอย่างเต็มความสามารถ  มุ่งมั่นที่จะให้ผลงานออกมา
ดีที่สุด  ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและความส าเร็จของตัวบุคคลด้วย  แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์กร  ถ้าหากบุคลากรใน
องค์กรไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะท าให้การปฏิบัติงานต่ า  มีการขาดงาน และการลาออกจาก
งานบ่อย หรืออาจจะเกิดปัญหาต่าง ๆ   
 

ปัญหำของกำรวิจัย 
 

 ในการปฏิบัติหน้าที่เป็น “ครู” นั้น เรื่องการแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมาก เนื่องในปัจจุบันนี้พบว่า ครู เป็นอาชีพท่ีมีความขาดแคลน โดยอันเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการแต่ประการหนึ่งที่ส าคัญและก าลังเป็นปัญหาอย่างมากคือ ปัญหาวิกฤติศรัทธาวิชาชีพ
ครู และภาพลักษณ์ของอาชีพครู ซึ่งมีค่าตอบแทนน้อย สวัสดิการไม่เพียงพอ ท าให้ครูขาดขวัญ
ก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ในสมัยก่อนอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีแต่เคารพนับถือ ในการยก
ย่องเชิดชู เพราะคนที่เรียนครูเป็นคนที่เรียนเก่ง ฉลาด และมีความสามารถที่ดีเลิศ อบรมสั่งสอนลูก
ศิษย์ด้วยความเข้มงวดและในวิธีตักเตือนลูกศิษย์ให้เชื่อฟังเป็นแบบอย่างดีเยี่ยม แต่ในสมัยนี้ ความนับ
ถือของครูกับลูกศิษย์มีน้อยลงและข่าวเกี่ยวกับครูที่น าเสนอออกมาก็มีแต่แง่ลบ ท าให้ภาพลักษณ์ของ
ครูเสมือนคนที่หวังผลประโยชน์กับลูกศิษย์มากกว่า อีกทั้ง การลงโทษกับนักเรียนถือว่าผิดกฎหมาย
เกิดเป็นคดีขึ้นได้ และเงินเดือนของครูในปัจจุบันก็มีค่าตอบแทนค่าเหนื่อยที่น้อย สวัสดิการจาก
ภาครัฐก็ไม่มากเท่าที่ควร จึงท าให้คนเก่งและมีความรู้ความสามารถหันไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ได้
เงินเดือนมากกว่า ท าให้คนที่มาเรียนครูไม่มีความรู้มากเท่าที่ควร อาจเกิดความไม่แม่นย าในเนื้อหา 
จึงท าให้ลูกศิษย์ไม่เคารพเท่าที่ควร ครูจึงขาดแรงจูงใจในการสอน8 สอดคล้องกับ  ยามากิ อิซาโอะ  
นักการศึกษาที่ปรึกษาพิเศษของรัฐมนตรีศึกษาธิการของญี่ปุ่น ได้เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพครูในโรงเรียน ดังนี้ 1) ยกระดับการฝึกอบรมครูก่อนประจ าการ
                                                        

  
7สมยศ  นาวีการ,ทฤษฎีองค์กร, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพ ฯ : บรรณกิจ 1991 จ ากัด, 2554), 10 – 11. 

  
8
 ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปัญหำครูขำดแคลน เรื่ อง ครู ไทยวันนี้  .  เข้าถึง เมื่ อ 7 ธันวาคม 2557.  เข้าถึง ได้จาก
http://www.gotoknow.org/posts/302731. 
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โดยสถาบันผลิตครู 2) การผลิตและการบรรจุครูต้องสะท้อนดุลยภาพระหว่างครูในแต่ละรายวิชา การ
ครูที่มีประสบการณ์/ด้อยประสบการณ์ และครูในชนบท/ครูในเมือง 3) ฝึกอบรมครูประจ าการอย่าง
ต่อเนื่อง เท่ากับเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีพให้กับทุกคนที่อยู่ในอาชีพครู ทั้งเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสอนของครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  4) ควรมีการพิจารณาสภาพการ
ท างานของครูในด้านต่าง ๆ เช่น จ านวนนักเรียนในชั้นเรียน เวลาที่สอนต่อวันและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5) ค่าตอบแทนครูควรจะสูงพอที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงเข้ามาสู่วิชาชีพครู เงินเดือน
ครูควรจะอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเงินเดือนของข้าราชการ กลุ่มอ่ืน ๆ9 ซึ่ง
สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and Other) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน นั้นประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่งใน
เรื่องของเงินเดือน  สภาพแวดล้อม และเรื่องความมั่งคงในงาน ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก าลังเกิดปัญหา 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่จะเป็นปัจจัยที่จะท าให้บุคคลากรเกิดปัญหาการขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน   
 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานร่วมกันในโรงเรียน ถ้าบุคลกรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกันมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกันซึ่งกันและกัน ต่างร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจตั้งใจท างาน
เพ่ือมุ่งหวังให้งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จมากเท่าใดก็จะส่งผลให้ทุกคนมีความรัก
และความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นเท่านั้น ย่อมส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จตามไปด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่การท างานไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ย่อมเกิด
ปัญหา เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดการต่อต้าน คัดค้าน ไม่ร่วมมือร่วมใจกันท างานอีกต่อไป ส่งผล
กระทบต่องานทางด้าน อ่ืนๆ และท าให้เกิดผลเสียต่อองค์กรด้วย   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อข้าราชการครูมีแรงจูงใจในการท างาน จะท าให้เกิด
ความเต็มใจ ทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังความคิด อุทิศเวลาให้กับองค์กร ท าให้การปฏิบัติงานเต็มไปด้วย
ความสุข และมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท าให้เกิดความรักและ
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา เพ่ือให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จ ปัจจัยเหล่านี้น ามาซึ่ง
ความรักและความผูกพันต่อองค์กร เมื่อบุคลากรในองค์กรเกิดความรักและผูกพันต่อองค์กรแล้วจะท า

                                                        
9
 ยามากิ  อิซาโอะ. ลักษณะมุ่งอนำคตของนักศึกษำญี่ปุ่นในมหำวิทยำลัยฟำร์สอีสเทอร์น.

เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.kroobannok.com/blog/17379. 
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ให้การท างานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ดังนั้น  ผู้บริหารควรตระหนัก
ถึงความส าคัญของแรงจูงใจที่จะสร้างความพึงพอใจในการท างานให้เกิดข้ึนกับบุคคลากรในองค์กร10 
  จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ท างานและท างานร่วมกับองค์กรด้วยความรักและความผูกพัน เพ่ือท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือทราบแรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 
 2. เพ่ือทราบความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัด
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
ข้อค ำถำมของงำนวิจัย 
 1. แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
อยู่ในระดับใด 
 2. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  อยู่ในระดับใด 
 3. แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีความสัมพันธ์กันหรือไม ่
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1. แรงจูงใจของข้าราชการครู  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
อยู่ในระดับปานกลาง 

                                                        

            
10

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์กรและกำรจัดกำร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 
2545), 166. 
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 2. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีความสัมพันธ์กัน 
 
ขอบข่ำยเชิงทฤษฎีของกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดของเคทซ์และคานส์ (Katz and Kahn) ที่ได้เสนอแนวความคิดว่า 
องค์กรเป็นระบบ ๆ หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานต่าง ๆ มีองค์ประกอบส าคัญคือ 
ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ และจะท างานร่วมกันเป็นวัฎจักร เมื่อส่วนหนึ่งมี
ปัญหาส่วนอ่ืนก็จะหยุดชะงักไปด้วย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ระบบด าเนินอยู่ได้ นอกจากนี้ระบบยังมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) โดยระบบจะได้รับปัจจัยน าเข้าจากสภาพแวดล้อมและ
ระบบจะสร้างผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม11 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นับได้ว่ าเป็นองค์กรระบบเปิด ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยน าเข้า (input) ในระบบการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้แก่ ปัจจัยการบริหาร 4 
อย่างคือ คน (man) งบประมาณ (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ (management) 
ซึ่งจะด าเนินการผ่านกระบวนการ (process) ได้แก่ การบริหารจัดการ แรงจูงใจของข้าราชการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิต (output) ได้แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู คุณภาพของนักเรียนและคุณภาพของโรงเรียน 
  แรงจูงใจของข้าราชการครูนับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในระดับ
องค์กร เพราะงานใดก็ตามที่ผู้ปฏิบัติได้รับแรงจูงใจในงานที่ตนท าอยู่ ก็จะน าไปสู่ผลตอบแทนที่ดีทั้ง
ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและต่อองค์กร ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผู้ปฏิบัติท าผลงานไม่เป็นที่พอใจให้แก่
ผู้บริหารแล้ว ก็จะส่งผลเสียต่อทั้งตัวผู้ปฏิบัติเองและต่อองค์กรด้วยเช่นกันส าหรับทฤษฏีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจนั้นมีนักทฤษฎีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว้หลายท่าน เช่น ล็อค (Locke) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของแรงจูงใจไว้ว่าประกอบด้วย 9 ประการ คือ 1) ตัวงาน 2) เงินเดือน 3) การเลื่อน
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 Daniel Katz and Robert L. Kahn , The Social Psychology of Organization. 
2nd  ed. (New York: John Wiley & Sons Inc., 1987), 20. 
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ต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือ 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล 6) สภาพการท างาน 7) การนิเทศ
งาน 8) เพ่ือนร่วมงาน 9) หน่วยงานและการจัดการ12  กิลฟอร์ด และเกรย์ (Guilford and Gray) ได้
กล่าวว่าองค์ประกอบของแรงจูงใจที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานประกอบด้วย 9 ประการคือ 1) 
ตัวงาน 2) เงินเดือน 3) การเลื่อนต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือ 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล 6) 
สภาพการท างาน 7) การนิเทศงาน 8) เพ่ือนร่วมงาน 9) องค์กรและการบริหาร 13 ซึ่งสอดคล้องกับ 
กิลเมอร์ (Gilmer) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจในงานมี 10 ประการ คือ 1) ความ
มั่นคงในการท างาน 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 3) หน่วยงานและการจัดการ 4) ค่าจ้าง 5) 
ลักษณะของงานที่ท า 6) การนิเทศ 7) ลักษณะทางสังคม 8) การติดต่อสื่อสาร 9) สภาพการท างาน 
10) ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ 14  ซึ่งในการศึกษาแรงจูงใจของข้าราชการครูในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
ของเฮอร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and Other)   ซึ่งได้แยกปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจไว้ 2 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความส าเร็จ
ในงานที่ท า 2) การได้ รับการยกย่องนับถือ 3) ลักษณะของงานที่ท า 4) ความรับผิดชอบ                    
5) ความก้าวหน้า ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย  (hygiene factors) ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ คือ 1) เงินเดือน 2) โอกาสก้าวหน้าในอนาคต 3) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน 
4) สถานะทางอาชีพ 5) นโยบายในการบริหาร 6) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว  7) สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 8) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน  9) การบังคับบัญชา 15 
 การที่จะท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร มีความเชื่อมั่นในนโยบายและเป้าหมายของ 
องค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ศักยภาพ และปรารถนาที่จะท างานให้กับองค์กรตลอดไป นั้น องค์กรจ าเป็นต้อง มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากร ท าให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ปรารถนาที่จะท างานให้องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ความแตกต่างของบุคลากรมีมาก แต่ละคนก็ย่อมจะมีความต้องการ

                                                        

  
12

  Edwin A. Locke, "The Nature and Causes and Causes of job Satisfaction", 
Handbook of Industrial and organization Psychology, ed., Marvin D. Dinette 
(Chicago : Rand McNally, 1976), 130. 
  

13
 Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management 

(Massachusetts : Addison – Wesley Publishers, 1970), 171. 
  

14
  Van Haller B. Gilmer, Applied Psychology (New York : McGraw – hill book 

Company, 1970), 225. 
  

15
 Frederick  Herzberg and other, The Motivation to Work, 2nd ed (New York : 

John Willey & Sons Inc., 1959), 113 - 115. 
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แตกต่างกัน องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คอลควิท ลี
ปายน์และเวสสัน (Colquitt, Lepine and Wesson) ได้กล่าวไว้ ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย     
3 องค์ประกอบ คือ 1) ความผูกพันทางความรู้สึก 2) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง  3) ความผูกพันที่เป็น
ปทัสถาน16 บูคานัน (Buchanan) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยคุณลักษณะ                   
3 ประการคือ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันกับองค์กร 2) การมีส่วนร่วมในองค์กร 3) ความจงรักภักดี
ต่อองค์กร17 ซึ่งสอดคล้องกับ เมเยอร์และอัลเลน (Mayer and Allen) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของความ
ผูกพันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ความผูกพันด้านจิตใจ 2) ความผูกพันด้ านการคงอยู่กับ
องค์กร 3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน18 ส่วนพอร์เตอร์และคณะ (Porter and others) ได้กล่าวว่า 
ความผูกพันต่อองค์กรมีองค์ประกอบ 3 รูปแบบ 1) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกองค์กร
นั้นต่อไป 2) ความเต็มใจที่จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้องค์กร 3) มีความเชื่ออย่างแน่นอน
และมีการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายองค์กร19  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของสเตียรส์และคณะ 
(Steer and others) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่จะท าให้บุคลากรผูกพันกับองค์กรมี 3 ประการ คือ 
1) ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
เพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร  3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร20  ดัง
แผนภูมิท ี
 

                                                        

  
16

 Joson A. Colquitt, Jeffery A. Lepine and Michael J. Wesson, Organizational 
Behaviors Improving Performance and Commitment in the workplace (New York : 
The McGraw Hill Companies, Inc., 2009), 68-76. 
  

17
 Bruce Buchanan II, "Building Organizational Commitment : The Socialization 

of Managers in Work Organizations", Administrative Science Quarterly.19,4 
(December 1974) :533-546. 
 

18
 John P. Meyer and Natalie J. Allen, "A three - component conceptualization 

of organizational commitment", Human Resource Management Review 1, 1 
(1991):61 - 89. 
   

19
 L.W. Porter, R. Steers, R. Mowday and P. Boulean, "Organizational Commitmen, 

Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians", Journal of Applied 
Psychology ,59,5 (October 1974):604. 
  

20
 Richard M. Steers and other, Motivation and Leadership at Work, 6th ed 

(New York : The McGraw Hill Companies Inc.,1996), 374. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn , The Social Psychology of Organization, 
2nd  ed. (New York: John Wiley & Sons Inc., 1987), 20. 
        : สุนันทา  เลาหะพันธ์, กำรพัฒนำองค์กร (กรุงเทพฯ : รุ่งวัฒนา , 2531),39. 
 : Frederick and other, The Motivation to Work. 2nd ed (New York : John 
Willey & Sons Inc., 1959), 113 - 115. 
 : Richard M. Steers and other, Motivation and Leadership at Work, 6th ed 
(New York : The McGraw Hill Companies Inc.,1996), 374. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำพแวดล้อม (context) 
 

- สภาพทางเศรษฐกิจ 

- สภาพทางสังคม 

- สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ (input) กระบวนกำร (process) 
 

ผลผลิต (output) 
 

- คน 

 

- งบประมาณ 

 

- วัสดุ – อุปกรณ์ 
 

- การจัดการ 

 

 

-  การบริหารจัดการ 

 
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 

- กระบวนการนิเทศ 

 
 
 

 

- คุณภาพของนักเรียน 
 

- คุณภาพของโรงเรียน 

- แรงจูงใจของข้าราชการครู 
 

ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) 

- ความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการครู 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and Others)   
ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจไว้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยจูงใจ (motivation 
factors) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  1) ความส าเร็จในงานที่ท า 2) การได้รับการยกย่องนับถือ  
3) ลักษณะของงานที่ท า 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า  ปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย  (hygiene factors) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1) เงินเดือน 2) โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต 3) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน 4) สถานะทางอาชีพ 5) นโยบายในการบริหาร       
6) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว 7) สภาพแวดล้อมในการท างาน 8) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน             
9) การบังคับบัญชา21  ส่วนในด้านของความผูกพันต่อองค์กรนั้น ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีของ สเตียรส์และ
คณะ (steer and other) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่จะท าให้บุคลากรผูกพันกับองค์กรมี 3 ประการ 
คือ  1) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร  3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กร22 ผู้วิจัยได้น าทั้ง 2 ทฤษฎีมาก าหนดเป็นขอบเขตของการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

  
21

 Frederick  Herzberg and other, The Motivation to Work, 2nd ed (New York : 
John Willey & Sons Inc., 1959), 113 - 115. 
  

22
 Richard M. Steers and other, Motivation and Leadership at Work, 6th ed 

(New York : The McGraw Hill Companies Inc.,1996), 374. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Frederick  Herzberg and other, The Motivation to Work, 2nd ed (New York : 
John Willey & Sons Inc., 1959), 113-115. 
 : Richard M. Steers and other, Motivation and Leadership at Work, 6th ed 
(New York : The McGraw Hill Companies Inc.,1996), 374. 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจ (Xtot)  
 
 

1.ปัจจัยจูงใจ (X1)   
  -  ความส าเร็จในงานที่ท า (X11)    
  -  การได้รับการยกย่องนับถือ(X12)      
  -  ลักษณะของงานที่ท า(X13)      
  -  ความรับผิดชอบ(X14)     
  -  ความก้าวหน้า(X15)  ควำมผูกพันต่อองค์กรของข้ำรำชกำรครู 

(Ytot) 2. ปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย (X2)  
  -  เงินเดือน(X21)    1. ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์กร (Y1) 
 
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (Y2) 
 
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความ
เป็นสมาชิกขององค์กร (Y3) 

  -  โอกาสก้าวหน้าในอนาคต(X22)    
  -  ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน(X23)    

  -  สถานะทางอาชีพ(X24)    
  -  นโยบายในการบริหาร(X25)    
  -  ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว(X26)    
  -  สภาพแวดล้อมในการท างาน(X27)   
  -  ความมั่นคงในหน้าที่การงาน(X28)   

 

  -  การบังคับบัญชา(X29)     
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
  ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ ประกอบด้วย 
ความส าเร็จในงานที่ท า การได้รับการยกย่องนับถือ ลักษณะของงานที่ท า ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้า ตามแนวคิดของเฮิร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg and Other) 
 ปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย  หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายนอกของบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ประกอบด้วย เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนใน
หน่วยงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายในการบริหาร ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และการบังคับบัญชา ตามแนวคิดของสเตียรส์และคณะ (Steer 
and others) 
 ควำมผูกพันต่อองค์กรของข้ำรำชกำรครู  หมายถึง  การที่ข้าราชการครูมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความสุขกับการท างาน รู้จักหน้าที่ของตน มีความเต็มใจที่จะ
ท างานให้องค์กรอย่างเต็มความรู้ความสามารถของตนเอง มีความรักและผูกพันต้องการให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าต่อไป ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กรและความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร  ตามแนวความคิดของสเตียรส์และคณะ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2 หมายถึง  หน่วยงานที่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนที่เปิดท าการ
สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษารวมถึงโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ไม่รวมถึงโรงเรียนเอกชน มีโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 136 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในอ าเภอ
อู่ทอง จ านวน 54 โรง โรงเรียนในอ าเภอสองพ่ีน้อง จ านวน 55 โรง  โรงเรียนในอ าเภอดอนเจดีย์ 
จ านวน 27 โรง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

แรงจูงใจ 

  

 แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน ผู้ที่มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานสูงย่อมปฏิบัติงานได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต่ า องค์กรใดที่สามารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติให้กับบุคลากรได้ดี ย่อมท าให้องค์กรนั้น
ประสบความส าเร็จ ส าหรับความหมายของค าว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้น ได้มีผู้ให้ความหมาย
ของแรงจูงใจไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 

ความหมายของแรงจูงใจ 

 ค าว่า "แรงจูงใจ" หรือ "Motivation" มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า "Movere" แปลว่า 
การเคลื่อนไหว (To Move) นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจจะให้ความส าคัญกับสิ่งเร้าภายนอกและ
สิ่งเร้าภายใน  ที่เป็นพลังผลักดันให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่แต่ละคนต้องการ ถ้า
ขาดแรงจูงใจมนุษย์อาจเปรียบได้กับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ตามต าสั่งหรือความต้องการผู้อ่ื น 
และพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นถ้าปรารถนาแรงจูงใจ 1  ซึ่งสอดคล้องกับภารดี  
อนันต์นาวี ที่ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่กระตุ้นให้อินทรีย์กระท ากิจกรรมหนึ่งอย่างมีจุดหมายปลายทาง ซึ่ง
อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกก็ได้ คือ แรงดันที่ท าให้บุคคลกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจน
ส าเร็จ หรือพูดว่าเป็นแรงชักน าจากสิ่งหนึ่งที่มาท าให้เราเกิดความต้องการ (Needs) เกิดแรงขับ 
(Drive) ความปรารถนา (Desire) ขึ้นมาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดทางหนึ่ง แรงจูงใจ
เป็นก าลังก่อให้เกิดพฤติกรรม โดยการเร้าภายในตัวบุคคล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น เมื่อกระหายน้ า

                                                        

  
1
 ธร  สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎี วิจัยและปฏิบัติทางการศึกษา 

(กรุงเทพ ฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2551), 295. 
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จึงด าเนินการไปแสวงหาน้ า เป็นต้น ซึ่งผู้น าที่มีประสิทธิผลมักจะแสดงลักษณะเด่นด้านแรงจูงใจ2 บีช 
(Beah) ได้ให้ความหมายว่าแรงจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะใช้พลังเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย (Goal) หรือ รางวัล (Reward) แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการกระท าของมนุษย์ และสิ่ง
ที่ล่อใจให้คนไปถึงซึ่งวัตถุประสงค์สัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ3  แต่แซนฟอร์ด และแสมน (Sanford 
& Sman) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจเป็นความรู้สึกซึ่งไม่อาจหยุดนิ่งได้ เป็นพลังอะไรก็ตามที่ท าให้
มนุษย์อยู่ภายใต ้การชักจูงของบางสิ่งและท าให้มนุษย์กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปเพ่ือลบล้าง
สภาพการขาดหรือเพ่ือทดแทนพลังบางสิ่งบางอย่าง4 สเตียร์และพอร์ตเตอร์ (Steere & Porter) ได้
อธิบายว่าแรงจูงใจมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ท าให้พฤติกรรมตอบสนอง (Activate) 
กล่าวคือ การที่บุคคลมีแรงจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีแรงขับภายท าให้บุคคลนั้นแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองแรงขับของตน 2) ก าหนดทิศทางของพฤติกรรม (Direct) เมื่อมีปฏิกิริยามาตอบสนองแล้ว 
แรงจูงใจยังก าหนดทิศทางของการตอบสนองด้วย อาจเป็นไปในทางบวกหรือลบ มีความเข้มหรือแผ่ว
เบา 3) คงสภาพพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคล (Sustain)  แรงจูงใจซึ่งเกิดจากแรงขับภายในยังส่ง
อิทธิพลต่อระยะเวลาของการตอบสนองดังกล่าวด้วย การตอบสนองอาจเกิดขึ้นอยู่นานหรืออาจจบใน
ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแรงขับภายในของบุคคล5 
 
ประเภทของแรงจูงใจ 
 วิเชียร  วิทยอุดม  ได้เรียบเรียงแนวความคิดของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับประเภทของแรงจูงใจว่า 
แรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) แรงจูงใจภายใน เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในใจของบุคคล เกิดขึ้นมา
เองจากความต้องการและเป็นผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมหรือสังคมภายนอก แรงจูงใจแบบนี้จะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงจูงใจส่วน
บุคคลโดยเฉพาะ ได้แก่ ความทะเยอทะยาน ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจความคาดหวังของแต่
ละบุคคล เป็นต้น 2) แรงจูงใจภายนอก เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นตัวคอย

                                                        

  
2
 ภารดี  อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี : มนตรี , 

2551), 112. 
  

3 Beach D. S., The management of people at word (New York : The 
Macmillan, 1965), 202. 
  

4
 F. H. Sanfords, and L.W. Sman, Psychology, 3rd ed, (Beloment : Brooks 

Cols,1970),189. 
  

5
  Richard W. Steers, and  Lyman W. Porter, Motivation and work behavior, 

3rd ed.. (New York : McGraw – Hill), 5. 
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กระตุ้น รวมทั้งการหล่อหลอมจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมของสังคม ได้แก่ 
เกียรติยศ ความต้องการความรัก ความต้องการการนับถือยกย่องจากสังคม ความส าเร็จของการ
แข่งขัน สภาพและบรรยากาศของการท างาน เป็นต้น6 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการท างานให้ส าเร็จ เป็นความรู้สึกที่ดีโดยส่วนรวมของคน
ต่องาน คนที่มีแรงจูงใจในการท างานสูงโดยทั่วไปจะหมายความว่าคนชอบหรือให้คุณค่ากับงานสูง  มี
ความรู้สึกที่ดีต่องาน การที่บุคลากรในองค์กรจะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสิ่งจูงใจที่องค์กรนั้นมี ซึ่งมีผู้ศึกษาถึงองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ เกิด
แรงจูงใจไว้หลายท่าน ได้แก่ ล็อค (Locke) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจไว้ว่า
ประกอบด้วย 9 ประการ คือ  1) ตัวงาน ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความยากง่ายของงาน โอกาส
เรียนรู้หรือศึกษางาน โอกาสที่จะท างานส าเร็จ รวมถึงวิธีการท างานและการควบคุมการท างาน 2) 
เงินเดือน ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับมีความเท่าเทียมและความยุติธรรม ในการจ่ายเงินเดือนของ
หน่วยงาน  3) การเลื่อนต าแหน่ง ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อน
ต าแหน่งของหน่วยงานและหลักการในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง  4) การได้รับการยอมรับนับถือ 
ได้แก่ การได้รับค ายกย่อง ชมเชยในผลส าเร็จของงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล 
ได้แก่ บ าเหน็จ บ านาญ สวัสดิการ การรักษาพยาล ค่าใช้จ่ายระหว่างลา วันหยุดประจ าปี 6) สภาพ
การท างาน ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การ
ถ่ายเทอากาศ ความชื้น ท าเลที่ตั้งและรูปแบบการก่อสร้างอาคารสถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน 
ได้แก่ การได้รับการเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือแนะน าจากผู้บังคับบัญชา วิธีการและเทคนิคในการนิเทศ
งาน ความมีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการบริหารของผู้นิเทศ 8) เพ่ือนร่วมงานได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน   9) 
หน่วยงานและการจัดการ ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหารของ
หน่วยงาน 7  กิลฟอร์ด และเกรย์ (Guilford and Gray) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบของแรงจูงใจที่ท าให้
เกิดแรงจูงใจในการท างานประกอบด้วย 9 ประการคือ 1) ตัวงาน ได้แก่ ความสนใจในตัวงาน งานที่
แปลกใหม่ โอกาสการเรียนรู้หรือศึกษางาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะท างานส าเร็จและวิธีควบคุมการ

                                                        

  
6
  วิเชียร  วิทยอุดม, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพ ฯ : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2549), 152. 

  
7
  Edwin A. Locke, "The Nature and Causes and Causes of job Satisfaction", 

Handbook of Industrial and organization Psychology, ed., Marvin D. Dinette 
(Chicago : Rand McNally, 1976): 130. 
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ท างาน 2) เงินเดือน ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับ ความยุติธรรมและความทัดเทียมกันของรายได้และ
วิธีการจ่ายเงินขององค์กร 3) การเลื่อนต าแหน่ง ได้แก่ โอกาสการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ความยุติธรรม
ในการเลื่อนต าแหน่งและหลักการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ 
การได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน การกล่าววิจารณ์การท างานและความเชื่อถือในผลงาน 
5) ผลประโยชน์เกื้อกูล ได้แก่ บ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การให้
วันหยุดงานและการได้รับค่าใช้จ่ายระหว่างลาพักผ่อน 6) สภาพการท างาน ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน 
ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ท าเลที่ตั้งและรูปแบบการ
ก่อสร้างขององค์กร สถานที่ท างาน 7) การนิเทศงาน  ได้แก่ การได้รับความเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ
แนะน าจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปด้วยเทคนิคและกลวิธีที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความมี
ทักษะในการนิเทศงานของผู้บริหาร  8) เพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ การให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพ่ือนร่วมงาน  9) องค์กรและการบริหาร 
ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในองค์กร เงินเดือนและนโยบายในการบริหารงานขององค์กร 8  ซึ่ง
สอดคล้องกับ กิลเมอร์ (Gilmer) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจในงานมี 10 ประการ 
คือ 1) ความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าได้ท างานอย่างเต็มความสามารถมีหลักประกัน
ความมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา  2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
ได้แก่ การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างาน
ของตน 3) หน่วยงานและการจัดการ ได้แก่ ความพอใจในชื่อของที่ท างานและพอใจในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 4) ค่าจ้าง ได้แก่ จ านวนรายได้ประจ าและรายได้ที่จ่ายเป็นพิเศษ 5) ลักษณะของงานที่
ท า ได้แก่ การได้ท างานซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัด ทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง 6) การ
นิเทศ การนิเทศงานของผู้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา7) ลักษณะทางสังคม 
ได้แก่ การท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 8) การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 
สภาพและลักษณะการติดต่อ สื่อสารทั้งระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน 9) สภาพการท างาน 
ได้แก่ ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ในการท างาน เช่น ชั่วโมงการท างาน แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร 
ห้องน้ า 10) ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ได้แก่ เงินเดือน บ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริหาร
และการรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ 9  ส่วนบาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวว่าสิ่งที่ท าให้เกิด
แรงจูงใจ หน่วยงานหรือผู้บริหารงานใช้เป็นเครื่องกระตุ้นในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานมี 8 

                                                        

  
8
 Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management 

(Massachusetts : Addison – Wesley Publishers, 1970), 171. 
  

9
  Van Haller B. Gilmer, Applied Psychology (New York : McGraw – hill book 

Company, 1970), 225. 
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ประการ ดังนี้ 1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของหรือสภาพทางกายที่ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบ
แทน ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน 2) สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลซึ่ง
ไม่ใช่วัตถุ เป็นสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานมากกว่างรางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่
เป็นโอกาสนี้บุคคลจะได้รับแตกต่างจากบุคลคลอื่น เช่น เกียรติภูมิ การให้สิทธิพิเศษ และการมีอ านาจ 
เป็นต้น 3) สภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่ สถานที่
ท างาน เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอันอาจก่อให้เกิด
ความสุขทางกายในการท างาน 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานที่
สนองความต้องการของบุคคลในด้านความภูมิใจ ที่ได้แสดงนิสัยการได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัว
ตนเองและผู้ อ่ืน ทั้งการได้แสดงความภักดีต่อหน่วยงาน 5) ความดึงดูดในทางสังคม หมายถึง 
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ซึ่งถ้าความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี จะท าให้เกิดความผูกพันและความพอใจ
ร่วมงานกับหน่วยงาน 6) การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล 
หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งงาน วิธีท างานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร ซึ่งแต่ละคน
มีความสามารถแตกต่างกัน 7) โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในงาน เป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่
ผู้ร่วมงานและมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 8) สภาพของการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคล
ในด้านสังคมหรือความมั่นคงในทางสังคม ซึ่งจะท าให้คนรู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงในการ
ท างาน10 
 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Malow's Hierarchy of Needs) 
 มาสโลว์ (Maslow) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นตอนของความต้องการ need-hierarchy 
theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีแรงจูงใจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขาง ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ตั้งอยู่
บนสมมติฐานที่ว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการมีล าดับขั้นตามล าดับ
ความส าคัญ ซึ่งล าดับขั้นความต้องการ มีดังนี้ 1) ความต้องการด้านร่างกาย (physiology needs) 
เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานและจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นความต้องการได้รับ
การตอบสนองก่อนความต้องการอ่ืน ๆ ความต้องการด้านนี้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า ที่อยู่
อาศัย ฯลฯ 2) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รับการ
ตอบสนอง มนุษย์ก็เกิดความต้องการความปลอดภัย เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย 
การได้รับความคุ้มครอง การได้อยู่ในสังคมที่เป็นระเบียบ มีกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองให้พ้นภัย

                                                        

  
10

  Chester I. Barnard, The Function of Executive (Massachusetts : Harward 
University Press,1972), 142 - 149. 
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อันตรายต่าง ๆ 3) ความต้องการด้านสังคม (social needs) เป็นความต้องการมีมิตรสัมพันธ์กับ
บุคคลทั่ว ๆไป ต้องการให้สังคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิก ได้มีส่วนร่วมในสังคม 4) ความต้องการ
ได้รับการยกย่องในสังคม (esteem needs) ต้องการได้รับการยกย่องเคารพนับถือจากคนในสังคม 
รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความสามารถ ความเป็นอิสรเสรีภาพ 5) ความต้องการ
ได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด (the needs for self actualization) เมื่อความต้องการทั้ง 5 ขั้น
ข้างต้นได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการอยากจะเป็นในสิ่งที่ตนอยากเป็น แต่ก็เป็น
การยากล าบากที่จะบรรลุถึงความต้องการขั้นนี้ได้11 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเกรเกอร์ (McGregor's Theory X and Theory Y) 

แมคเกรเกอร์ (McGregor) ได้สรุปเอาไว้ว่า แรงจูงใจจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับทัศนะของ
ผู้บริหารที่มีต่อลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสมมติฐานของคน 2 แบบ คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y
แบบที่ 1 เรียกว่า ทฤษฎี X เนื้อหาของทฤษฎีนี้มีว่า มนุษย์มีสัญชาติญาณท่ีจะหลีกเลี่ยงการท างานทุก
อย่างเท่าท่ีจะท าได้ อันมีสาเหตุจากไม่ชอบการท างาน ดังนี้ ผู้บริหารจึงต้องใช้วิธีการบังคับ ใช้อ านาจ
ควบคุม สั่งการ หรือข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ ทั้งนี้เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มนุษย์โดยเฉลี่ย
ชอบให้มีผู้คอยแนะน าชี้แนวทางในการท างาน พยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอะ
ทะยานและต้องการความปลอดภัยมากกว่าสิ่งใด แบบที่ 2 เรียกว่า ทฤษฎี Y ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้
ท างานเพียงเพ่ือให้ได้รับเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างที่เป็นสิ่งจูงใจให้พอใจ
ในการท างาน ซึ่งคนไม่หลีกเลี่ยงงานเสมอไป การบังคับขู่เข็ญไม่ใช่วิถีทางที่จะช่วยให้งานส าเร็จ การ
เปิดโอกาสให้คนได้แสดงความสามารถ รับผิดชอบ  ควบคุมตนเอง  จึงเป็นวิถีทางท าให้งานส าเร็จและ
เป็นผลท าให้รู้สึกผูกพันกับหน่วยงานด้วย ถ้าหากงานได้มีการจัดการอย่างเหมาะสมคนก็จะยอมรับ
และยินดีรับผิดชอบในผลส าเร็จของงานด้วย12 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland's Achievement Motivation) 

แมคแคลเลนด์เป็นนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของ
มนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลการของศึกษาสรุปว่า มนุษย์
มีความต้องการอยู่ 3 ประการคือ 1) ความต้องการสัมฤทธิผล (need for achievement : nAch) 

                                                        

  
11

 Abraham H.M Maslow, Motivation and Personality, 2nd ed. (New York : 
Harpers & Row Publisher, 1970), 210. 
  

12
 Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York: McGraw – 

Hill Book Company. 1960),33-48. 
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เป็นแรงขับเพ่ือจะท าให้การงานที่กระท าประสบผลส าเร็จดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 2) 
ความต้องการความรักและความผูกพัน (need for affiliation : nAff) เป็นความปรารถนาที่จะ
ส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพอันอบอุ่นเพ่ือความเป็นมิตรกับผู้อ่ืนคล้ายกับความต้องการทางสังคม
ของมาสโลว์  3) ความต้องการมีอ านาจ (need for power : nPow) เป็นความต้องการที่จะท าให้คน
อ่ืนมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมตามที่ต้องการหรือต้องการที่จะมีอ านาจในการบังคับบัญชาและมี
อิทธิพลเหนือผู้อ่ืน จากการศึกษาของแมคเคลเลนด์ พบว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจในทางด้านความส าเร็จโดย
ตัวของเขาเองจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) พวกเขาต้องการก าหนดเป้าหมายของพวก
เขาเอง ไม่ต้องการความเลื่อนลอยไร้เป้าหมาย 2) พวกเขาจะไม่ก าหนดเป้าหมายที่ยากหรือง่ายต่อ
ความส าเร็จมากจนเกินไป 3) พวกเขาต้องการสิ่งย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพวกเขา ซึ่ง
เขาต้องการรู้ว่าเขาท างานได้ดีแค่ไหน ส าหรับผู้บริหารแล้วความต้องการอ านาจบารมีเป็นความ
ต้องการสูงกว่าความต้องการความสัมฤทธิ์ผลและความผูกพัน แมคเคลแลนได้เน้นสาระส าคัญด้าน
แรงจูงใจว่า ผู้ที่จะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จต้องมีแรงจูงใจด้านความต้องการสัมฤทธิผลอยู่ใน
ระดับสูง ความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้าน nAch เป็นส าคัญ บุคคลแต่
ละคนเมื่อมี nAch สูงก็จะสามารถท างานได้ส าเร็จและช่วยให้งานของหน่วยงานส าเร็จไปด้วย13 

 
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Expectance Theory) 
 วรูม (Vroom) ได้อธิบายทฤษฎีความคาดหวังของเขาว่า แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับ
ปริมาณความต้องการต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด และความคาดหวังต่อความน่าจะเป็นของการกระท าที่จะน าไปสู่
สิ่งนั้น ซึ่งรูปแบบของแรงจูงใจประกอบด้วย 1) แรงจูงใจ (valence)  หมายถึง ความต้องการของ
บุคคลที่จะบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ส่วนตน (a personal goal or outcome) 2) การปฏิบัติ 
(instrumentality: performance reward linkage) เป็นการรับรู้ถึงโอกาสที่จะได้รับรางวัลหรือ
ผลลัพธ์ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติ 3) ความคาดหวัง (expectancy) เป็นความเชื่อว่าสิ่งใดได้ปฏิบัติ
นั้นจะเป็นที่ยอมรับยกย่องจากองค์การและคนรอบข้าง  แรงจูงใจท าให้เกิดความคาดหวัง 
(expectancy) การปฏิบัติ (instrumentality) และ แรงจูงใจ (valence) เท่า ๆ กัน14 

 
 
 

                                                        

  
13

 David C. McClelland, "Business Drive and National Achievement", Harvard 
Business Review , 40 (July - August, 1962), 99 - 112. 
  

14
 Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York : John Wiley, 1964), 18. 
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ทฤษฎีแรงจูงใจ-ค้ าจนนของเออร์เเบิร์ก (The Motivation - Hygiene Thoery) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg) เป็นทฤษฎีแรงจูงใจที่ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลายจากนักบริหาร ทฤษฎีของเขาเรียกหลายชื่อ เช่น Motivation-maintenance theory, 
dual factor theory, motivation-hygiene theory หรืออีกแบบหนึ่งว่า ทฤษฎีองค์ประกอบ (two 
factor theory) เป็นการขยายแนวคิดของมาสโลว์ จากการศึกษาของเฮอร์เบอร์กและคณะเพ่ือน
ร่วมงานของเขา ในปี ค.ศ.1959 ที่เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาตัวอย่าง
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักวิศวกร และนักบัญชีของบริษัทต่าง ๆ จ านวน 200 
คน วิธีด าเนินการใช้การสัมภาษณ์เพ่ือจะหาค าตอบว่า สถานการณ์อย่างไรที่ท าให้นักวิศวกรและนัก
บัญชีมีความพอใจในการท างานมากขึ้นหรือน้อยลง และถามความเห็นของตนอย่างเกี่ยวกับ
สภาพการณ์ที่ท าให้เขามีความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่องานของเขา และผู้สัมภาษณ์ยังให้นักวิศวกรและนัก
บัญชีตอบด้วยว่าความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานนั้นมีผลถึงการปฏิบัติงานความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความเป็นอยู่ของตนหรือไม่ จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า มี
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีของผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivator factors) และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) โดยปัจจัยจูงใจ 
(motivation factors) เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่ท าให้แรงจูงใจ
ซึ่งส่งผลท าให้พนักงานหรือสมาชิกในองค์กรมีความพยายามที่จะปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพ จัดว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานโดยตรง การขาดปัจจัยเหล่านี้มิได้เป็นสิ่ง
ที่ท าให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่การมีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยจูงใจให้พวกเขาท างาน
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่าง ๆ ในกลุ่มปัจจัยจูงใจนี้เกี่ยวข้องกับงานนั่นเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติงาน การชอบการท างาน ความส าเร็จในการท างาน การเป็นที่ยอมรับจากการท างาน
และการก้าวไปสู่พัฒนาการและความก้าวหน้าทางอาชีพ ซึ่ งปัจจัยนี้มี 5 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ความส าเร็จของงานที่ท า (Achievement) หมายถึง ความส าเร็จของงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ทุ่มเท
กาย ใจ การท างาน จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ปฏิบัติงานจะมีแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นใน
ตัวเองและมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ งานของตนเองต่อไป 2) การได้รับการยกย่องนับถือ 
(Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ทั้งในรูปแบบของการเขียน การชมเชยด้วยค าพูด 3) ลักษณะ
ของงานที่ท า (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่องาน งานมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตื่นตัว มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่
และมีความผูกพันกับงาน 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง  การได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ส าคัญ มีความรับผิดชอบงานที่มีความท้าทายความสามารถ มีอ านาจอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับ
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โอกาสได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ มีความก้าวหน้าไปในต าแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม มีโอกาสได้พัฒนาทักษะเพ่ือตนเองและความสามารถในการปฏิบัติงาน ปัจจัย
ค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย  (hygiene factors) เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อมหรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจจะ
น าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งผลการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อท างานของ
พนักงานนั้น ส่วนปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวกเพราะท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรงนั่นคือความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ
ตามความนึกคิดของตนเองคือเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ เช่น นโยบายการบริหารจัดการ รายได้ 
สภาพการท างาน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ป้องกันไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่
พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรใช้ปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นข้ออ้างเมื่อเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการท างาน 
หรือ เมื่อบุคลากรไม่ได้รับปัจจัยเหล่านี้แล้วจะเกิดความไม่พอใจ ไม่มีความสุขในการท างาน ปัจจัยต่าง 
ๆ เหล่านี้ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ที่ควรได้รับเหมาะสมกับงานที่ท า ตลอดจนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นที่
พอใจของบุคคลที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน 2) โอกาสก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of 
Growth) หมายถึง โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งและได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดสรรทุนและ
พัฒนาบุคลากร  3) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน (Interpersonal Relations) หมายถึง 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ในทางบวกและ
ในทางลบ สามารถท างานร่วมกันได้ มีความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 4) 
สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
5) นโยบายในการบริหาร (Company policy and Administration) หมายถึง การจัดการ การ
บริหารงานขององค์กรและการติดต่อสื่อสารในองค์กร การกระจายและมอบหมายงาน การจัดระบบงาน
ที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 6) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) 
หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัวอันเป็นผลที่ได้รับจากการท างาน เช่น ฐานะเศรษฐกิจ 
ชีวิตครอบครัว  7) สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องช่วยในการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ได้แก่ แสง เสียง อากาศและสิ่งแวดล้อม
อ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อาคารสถานที่ ห้องท างานมีเพียงพอ จัดแบ่งพ้ืนที่เหมาะสม 8) 
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีความมั่นคงในงานความยั่งยืน
ของอาชีพ และความมั่นคงขององค์กร การได้รับการคุ้มครองจากระเบียบ กฎเกณฑ์ของราชการ  9) การ
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บังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดแผนด าเนินงานให้บุคคลากร
แต่ละคนถือปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 15 
 

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูนั้น เป็นเรื่องที่ส าคัญ องค์กรต่าง ๆ 
พยายามหาวิธีการที่จะธ ารงรักษาสมาชิกที่มีคุณภาพขององค์กรไว้ให้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรยาวนาน
ขึ้น เพ่ือการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยการท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
และต่องานที่รับผิดชอบ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและต่อสมาชิกในองค์กรด้วย 
                        
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
 อัลเลนและเมเยอร์ (Allen and Myer) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์กร โดยเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวบุคคลนั้นให้ยังคงอยู่กับองค์กร 16 
ส่วนพอร์ตเตอร์และคณะ (Porter and others) ได้นิยามว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นลักษณะที่
กลมกลืน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กร  สมาชิกมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์กรอย่างเต็มที่ และสมาชิกมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนั้นต่อไป17 ซึ่งมาร์ซและแมน
นารี (Marsh and Mannari) เห็นว่าความผูกพันมากน้อยของความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือความ
จงรักภักดีทีบุ่คคลมีต่อหน่วยงานที่ตนท าอยู่เห็นการยอมรับเป้าหมายหลักขององค์กร18 ส่วนมิทเชลล์
และลาร์สัน (Mitchell and Larson) ให้ความหมายว่า ความผูกพันต่อองค์กรคือเจตคติที่คน ๆ หนึ่ง
มีต่อองค์กร ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในองค์กรต่อไป มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  จึง

                                                        

  
15

  Frederick  Herzberg and other, The Motivation to Work, 2nd ed (New York : 
John Willey & Sons Inc., 1959), 113 - 115. 
  

16
 Allen, N. J. and J. P. Meyer. "The measurement and Antecedent of Affective, 

Continuance, and Normative Commitment to the Organization", Journal of 
Organizational Psychology. 63 (1990), 1 - 18. 
  

17 Lyman W. Porter, and others, "Organization Commitment Job Satisfaction 
and Tumover Among Psychiatric Technicians", Journal of Applied Psychology 59,5 
(1974),603 - 609. 
  

18
 Robert Marsh, and Hiroshi Mannari, "Organizational Commitment and 

Turnover : A Prediction Study", Administrative Science Quarterty, 19 (1979), 57. 
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แสดงพฤติกรรมการเป็นเจ้าขององค์กร ดังนั้น ความผูกพันจึงสามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตที่
บุคคลจะปฏิบัติต่อองค์กร รวมทั้งสามารถท านายการเปลี่ยนงานของลูกจ้างได้ 19 ส่วนสเตียรส์ 
(Steers) ได้ให้ค านิยามว่า ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึงการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น
ของบุคคลที่มีความรู้สึกเกี่ยวกันและยึดองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะอันแนบแน่นของบุคคลที่มี
ความรู้สึกเกี่ยวพัน และยึดถือองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 1) มี
ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (Compliance) 2) มีความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (Identification) 3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร (Internalization) 20 ซึ่งสอดคล้องกับ ซาแลนซิค (Salancik) ที่ได้กล่าว
ว่า ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง พฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมานั้นมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร โดยบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรมากกว่าบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าหรือต่ ากว่า21  นอกจากนี้ ไอเซน
เบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger and others) ได้ชี้ว่า ความผูกพันองค์กรเป็นทัศนคติ ซึ่งแสดงถึง
ความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่บุคคลรับรู้ถึงการเกื้อกูล
สนับสนุน ขององค์กรกับผลที่ตามมาคือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุ่มเทท างาน
เพ่ือองค์กร22 ซึ่งสอดคล้องกับ เซลดอน (Sheldon) ที่ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง 
ทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับองค์กรเป็นการประเมินองค์กรใน
ด้านบวกและมีการใช้ความพยายามในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุจุดมุ่งหมาย23 
 

                                                        

  19 Mitchell and Larson, People in Organization : An Introduction to 
Organizational Behavior (Englewood Cliffs : Prentice - Hill, 1974), 144. 
 

20
  Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View 

(California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 576. 
  

21
 Salancik, Gerald R., Commitment and the Control of Organizational 

Behevior and Belife. In Psychological Foundations of Organizational Behavior. 2nd ed. 
(1983), 202 - 207.  

  
22

 R Eisenberger and others, "Perceived Organizational Support and Employee 
Diligence. Commitment. And Innovation", Journal of Applied Psychology 
75,11(1990), 51 - 59. 
  

23
  Sheldon , M.E., "Investment and Involvement Mechanisms Producing 

Commitment", Administrative Science Quarterly .22 (June,1971), 46 - 49.  
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
ทฤษฎีการลงทนน (Side - bet theory)  
 เบอร์เกอร์ (Becker) ได้พัฒนามาจากการอบรม การศึกษาของแนวคิดเชิงแลกเปลี่ยน  สิ่ง
ส าคัญคือ บุคคลเกิดความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพราะว่าบุคคลนั้นได้สร้างการลงทุนต่อสิ่งนั้น 
เพราะฉะนั้นหากเขาไม่มีความผูกพันกับสิ่งนั้นต่อไป จะท าให้เขาสูญเสียมากกว่า การยึดมั่นผูกพันไว้ 
จึงเป็นทางเลือกอ่ืนระดับของการลงทุนในบางประการจะผันแปร ระยะเวลาเป็นส าคัญกล่าวคือ 
บุคคลที่ได้ทุ่มเทความสามารถ แรงกาย แรงใจและมีความสมเหตุสมผลมีลักษณะ ดังนี้ 1) แบ่งงานกัน
ท าตามความรู้ ความช านาญพิเศษเฉพาะอย่าง 2) การสรรหาบุคคลเข้ารับราชราชการต้องถือหลักการ
ผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว และต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่เป็นธรรม 3) การบรรจุแต่งตั้งและการปูน
บ าเหน็จความชอบ เลื่อนยศ ปลดออก ต้องเป็นไปตามหลักสากลนิยมมากว่าหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะ
ส่วนตัวเฉพาะเจาะจง 4) งานอาชีพรับราชการถือว่าเป็นงานอาชีพที่มีเกียรติ 5) การวินิจฉัยสั่งการ
ของระบบราชการจะต้องท าด้วยความมีเหตุผล ต้องอยู่ในขอบเขตของการบังคับบัญชาและอยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบ ประเพณี 6) ข้าราชการได้รับเงินเดือนเป็นสิ่งตอบแทนที่แน่นอน โดย
มีอัตราเงินเดือนขั้นต้นขึ้นอยู่กับต าแหน่งในสายการบังคับบัญชาและระดับการศึกษาอบรม 7) 
ข้าราชการจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยและการควบคุมจากผู้บังคับบัญชาโดยเข้มงวดกวดขันจาก
หน่วยงานกลางและจากระเบียบกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน จึงจัดว่าระบบราชการเป็นระบบที่มี
การควบคุมอย่างมาก ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานประจ า ท าให้เกิดความล่าช้าภาวะการณ์
เช่นนี้ยังคงมีอยู่ในระบบราชการ ตราบเท่าถึงปัจจุบัน24 
 
ทฤษฎีการสนับสนนนจากองค์กร (Organization Support Theory : OST) 
 ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์กร ที่เกิดจากแนวคิดของ อิเซนเบเกอร์ และคณะ (Eisenberger 
and others) ซึ่งมีความเชื่อว่าองค์กรจะมีความสามารถรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อองค์กรไว้ได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อต่าง ๆ ในสิ่งที่ดีต่อองค์กรท าให้
พนักงานในองค์กรมีความผูกพันกับองค์กร และการแสดงพฤติกรรมส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
ดังนั้นต้องเกิดจากการที่องค์กรต้องให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่พนักงานไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่
เป็นตัวเงิน การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การสนับสนุนในด้านการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดี
ขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนในด้านการยอมรับความคิดเห็นการมีส่วนร่วม การพัฒนายกระดับ
ความสามารถของพนักงานในองค์กร เป็นต้น ซึ่งเมื่อองค์กรมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว 

                                                        

  
24

 Becker, Howard Saul. "Note on the Concept of Commitment", American 
Journal of Sociogy,66(July 1960), 32 - 42. 
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ก็จะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งเรียกว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ทฤษฎีนี้ในช่วง
ต้นได้มีผู้น ามาใช้ในการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร แต่ในช่วงหลังจากนั้นได้ศึกษา
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ มากข้ึนทั้งตัวแปรที่มาก่อน และตัวแปรที่เป็นผลโดยปัจจัยที่มาก่อน ซึ่ง
มีผลต่อการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ที่นับว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ด้วย 
ได้แก่ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ และความยุติธรรมด้านกระบวนการ และการรับรู้การสนับสนุนนั้น
ท าให้เกิดผลในด้านความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร25  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

 

 พอร์ตเตอร์และคณะ (Porter and others) กล่าวว่า  ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตังบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพของความผูกพันและมั่นคงของสมาชิกในองค์กรนั้น  การที่บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรและมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต้องการปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้   1) ธรรมชาติของ
บุคคล  เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของบุคคลนั้น  ในด้านจิตวิทยา  บุคคลจะมีความต้องการ มีเจตคติ
และค่านิยม มีอารมณ์ มีความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้งสติปัญญาความสนใจ  รวมถึงบุคลิกภาพ
และความสามารถในการปรับตัวของบุคคลนั้น  2) ธรรมชาติของกลุ่ม บุคคลต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
ด้านการท างาน ความสัมพันธ์และความสนับสนุนจากกลุ่ม จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาอยู่ในกลุ่มได้ 
ความสัมพันธ์ทั้งกับผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ธรรมชาติขององค์กร องค์กร
ได้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมขององค์กร  4) ธรรมชาติของ
การท างาน ลักษณะของงานที่ท า แรงจูงใจในการท างาน ความสนใจในงาน26   จากการศึกษาของ 
สเตียร์และพอร์ตเตอร์ (Steers and Porter) พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ 
1) ลักษณะส่วนบุคคล  1.1) อายุ บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคคลที่มีอายุ
น้อย เพราะอายุเป็นสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมากจะมีความคิด มีความรอบคอบ
ในการตัดสินใจมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อย และยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบว่าสมาชิกองค์กรจะมีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบว่า บุคคลที่มีอายุมากจะอยู่ในองค์กรด้วยเหตุผลหลายอย่าง 
เช่นความหวังที่จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ เงินบ าเหน็จ บ านาญ ถ้าท างาน จนเกษียณอายุราชการ 
และการได้รับต าแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้น 1.2)  เพศ เพศหญิงจะมีความผูกพันต่อกลุ่มและองค์กรมากกว่า
                                                        

  
25

 Eisenberger,R. and others. "Perceived organizational support." Journal of 
Applier Psychology 71,3, (1986),500 - 507. 

26
 Porter, L. W. and other, “Organizational Commitment, Job Satisfaction, and 

Turnover Among Psychiatric Technicians” ,Journal of Applied Psychology. 59 
(October 1974), 604. 



27 

เพศชาย นอกจากนี้พบว่าเพศหญิงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานน้อยกว่าเพศชาย เนื่องมาจากเพศหญิง 
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรมากกว่าเพศชาย  1.3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนานจะผูกพันต่อองค์กรสูง เนื่องจากบุคคลนั้นได้อุทิศก าลังกาย 
ก าลังสติปัญญาและสะสมประสบการณ์ในการท างาน  1.4) ความช านาญในงานตามระยะเวลาที่นาน
ขึ้น ท าให้เพ่ิมความดึงดูดใจในการปฏิบัติงานและหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือการเลื่อน
ต าแหน่งที่พึงพอใจมากขึ้นจึงมีความต้องการลาออกจากงานน้อย 1.5) ความต้องการประสบ
ความส าเร็จและก้าวหน้า องค์กรที่ท าให้บุคลากรเห็นว่าเขาสามารถท างานไปสู่จุดหมายได้นั้น จะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพราะการท างานที่ประสบความส าเร็จนั้นแสดงถึงการมีโอกาส
ก้าวหน้าในการท างาน 1.6) สถานะภาพสมรส บุคคลที่มีภาระครอบครัวแล้วจะมีความผูกพันต่อ
องค์กรมากกว่าคนโสด ทั้งนี้เพราะภาระที่ต้องรับผิดชอบท าให้ต้องการความมั่นคงในการท างาน
มากกว่าอีกทั้งยังมองงานในทางบวก สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้ดีกว่า จึงไม่ค่อยเปลี่ยนงานยิ่ง
เมื่อต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก ก็ยิ่งพบว่ามีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น  2)  ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
งานหรือบทบาท ลักษณะงานที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
ลักษณะงานที่ดีจะจูงใจให้บุคลากรรู้สึกอยากท างาน เพ่ือสร้างผลงานให้มีคุณค่าและเป็นรางวัลกับ
ตนเอง ลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร  ได้แก่ 2.1) ความชัดเจนของงาน หมายถึง
งานที่มีการระบขุอบเขตซึ่งจ าเป็นต้องท าให้เสร็จในภาพรวมและสามารถแยกเป็นชิ้นงานได้ด้วย ท าให้
บุคลากรสามารถท างานเหล่านั้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีผลงานให้เห็นเด่นชัด 2.2) ความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน หมายถึงลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระ เสรีภาพ สามารถใช้ดุลพินิจ 
และตัดสินใจด้วยตัวเองในการก าหนดเวลาท างานและวิธีปฏิบัติที่จะท าให้งานนั้นแล้วเสร็จโดยไม่มี
การควบคุมจากภายนอก จะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และรู้สึก
ต้องการจะทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือท าประโยชน์แก่องค์กรและมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานใหม่  2.3) งานที่มีลกัษณะท้าทาย หมายถึงงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและใช้
สติปัญญา ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือใช้เทคโนโลยีพิเศษ ความท้าทายของงานจะเป็นแรงกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดการท างานและแสดงความสนใจท างานเพ่ือพิสูจน์ความสามารถ เพราะจะเกิดความพอใจ
เมื่อเห็นงานประสบความส าเร็จ 2.4) งานที่มีความหลากหลาย หมายถึงลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถหลายด้าน จึงเป็นงานที่ท้าทาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมภาพพจน์ของผู้ปฏิบัติงาน
ได้ลักษณะงานที่มีความหลากหลาย เป็นสิ่งจูงใจที่ดี ท าให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และต้องการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามความคาดหวัง27  

                                                        

  
27

 Richard W. Steers, and  Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, 
3rd ed. (New York : McGraw – Hill, 1983), 433 – 434. 
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ประเภทของความผูกพันต่อองค์กร 
  มาวเดย์และคณะ (Mowday and others) กล่าวว่า ปัจจัยของความผูกพันต่อองค์กรแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรม (Behavioral Commitment) หมายถึง 
การแสดงออกของบุคคลในรูปของความต่อเนื่องและความสม่ าเสมอของพฤติกรรม นั่นคือ เมื่อบุคคล
มีความผูกพันต่อองค์กรจะมีความพยายามในการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน โดยไม่มี
ความคิดโยกย้ายหรือเปลี่ยนที่ท างาน  เนื่องจากกลัวว่าเมื่อละทิ้งความเป็นสมาชิกขององค์กรแล้วจะ
เสียผลประโยชน์ที่ ได้ รั บจากองค์กร  2 )  ความผูก พันต่อองค์กรด้ านเจตคติ  (Attitudinal 
Commitment) หมายถึง การที่บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร ซึ่งมีลักษณะ 3 
ประการ คือ 2.1) มีความเชื่อม่ันและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร คือ บุคคลมีความเชื่อ
ว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่จะท างาน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรมีค่านิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในองค์กร และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร 2.2) มีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากทั้งทางกายและใจ เพื่อผลประโยชน์ขององค์กร โดยปฏิบัติงานให้องค์กร
อย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนขององค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนรู้สึกถึงความ
สอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายของตนเอง ท าให้ตนเองยอมรับเป้าหมาย
ขององค์กร และมีทัศนคติทางบวกต่อองค์กร 2.3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะเป็น
สมาชิกขององค์กรและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร28  บูแคนัน (Buchannan) กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผล
ถึงความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรมี 3 ประการ  1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identification) 
ความเต็มใจในทางปฏิบัติ การยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร ถือเสมือนหนึ่งว่าองค์กร
เป็นของตน  2) ความเกี่ยวกันกับองค์กร (Involvement) คือ ความเต็มใจที่จะท างานตามบทบาท
ของตนอย่างเต็มที่เพ่ือความกา้วหน้า และเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 3) ความจงรักภักดี (Loyalty) คือ 
ความรู้สึกยึดมั่นในองค์กร และปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กร29 คานูโก (Kanungo) ได้แบ่ง
ปัจจัยของความผูกพันต่อองค์กรเป็น 2 ด้านโดยแบ่งตามชนิดของบริบทงาน ได้แก่ 1) ความผูกพันใน
งาน (Job Involvement) คือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ท าอยู่ในปัจจุบันว่างานมีความส าคัญ 
บุคคลคิดว่างานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิต และมีแรงจูงใจในงานที่ท าอยู่ และตั้งใจปฏิบัติงานจนกว่าจะ
ส าเร็จ  2) ความผูกพันในการท างาน (Work Involvement) คือ ความรู้สึกที่มีต่อการท างานซึ่งเป็น

                                                        

  
28

 R.T. Mowday, L.W. Porter, and Steers, R.M., Employee - Organization 
Linkages : The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York : 
Academic Press.259-262. 
  

29
 B. Buchanan, "Building Organizational Commitment : The Socialization of 

Manager in Work Organization", Administrative Science Quarterly,(1974), 533 - 546. 
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ผลจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและกระบวนการทางสังคม 30  เอเลนและเมเยอร์ 
(Allen and Meyer) ไดแ้บ่งความผูกพันต่อองค์กรออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความรู้สึกรักในองค์กรของ
ตนเอง (Affective Commitment) 2) การคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับจาก
องค์กร (Continuous Commitment) 3)ความผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกส านึกในบุญคุณขององค์กร       
(Nomative Commitmemt) ซึ่งความรู้สึกนี้จะบ่งชี้ว่าพนักงานกับองค์กรจะมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใด และน าไปสู่การตัดสินใจของพนักงานว่าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปหรือไม่โดยความ
ผูกพันต่อองค์กรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
(Affective Commitment) หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรในแง่ที่พนักงานรู้สึกถึงการ
เป็นสมาชิกในองค์กร รู้สึกยึดม่ันกับองค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจเกิดจากการที่บุคคลได้รับประสบการณ์ในการท ากิจกรรม           
ต่าง ๆ กันในการท างานที่ตรงกับความคาดหวังของเขา ท าให้เขาต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป             
2) ความผูกพันต่อองค์กรด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) หมายถึง ความผูกพันต่อ
องค์กรที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่กับองค์กรของบุคคลแต่
ละคน เป็นการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่เสียไปถ้าเขาต้องออกจากองค์กร ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกที่จะคง
อยู่กับองค์กร รวมถึงการรับรู้ถึงความยากล าบากในการหางานใหม่ท าให้บุคคลจ าเป็นต้องอยู่กับ
องค์กรต่อไป 3) ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง 
จิตส านึกในการด ารงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร นั่นคือ ความรู้สึกว่าเมื่อเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรแล้ว
ก็ต้องมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร อันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระท าและถือเป็นพันธะ
ผูกพันที่ต้องมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานนี้เกิดจากค่านิยม
ส่วนบุคคลโดยบุคคลอาจมีค่านิยมว่าคนที่ย้ายงานบ่อยๆ เป็นคนที่ไม่มีความจงรักภักดี ไม่มีความ
ซื่อสัตย์ ดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือหรืออาจเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ เช่น ถ้าเขาออกจาก
องค์กร ไปท าให้หน้าที่ดังกล่าวไม่มีคนท า หรือหาคนท าได้ยาก คนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับความ
เดือดร้อน ท าให้เกิดความรู้สึกว่าควรจะอยู่กับองค์กรต่อไป31 
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 Kanungo, R.N., The Psychological Approach Work Alienation : An 
Integrative  Approach. (New York : Praeger Publishers,1982), 341 - 342. 
  

31
 Allen, N.J. and Meyer, J.P.,"A Three - component Conceptualization of 

Organizational Commitment", Human Resource Management Review,(1991),62 - 89. 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสนพรรณบนรี เขต 2 
 
ข้อมูลทั่วไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัด              
หนองตาสาม ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งช าติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี              
เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่ ถนน
มาลัยแมน   ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 136 
โรง (ไม่รวมโรงเรียนเอกชน) ประกอบด้วย โรงเรียนในอ าเภอสองพ่ีน้อง จ านวน 55 โรง เรียนในเขต
อ าเภออู่ทองจ านวน 54 โรง และโรงเรียนในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ จ านวน 27 โรง เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมีโรงเรียนบางส่วนที่เปิดท าการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2563 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย รวมทั้งลด
ช่องว่างของคุณภาพการศึกษา และลดความเสี่ยงของการออกกลางคัน โดยพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
พันธกิจ 
  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย หา่งไกลจากยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่
คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ค่านิยมองค์กร 
  องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
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เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ 
  6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 
กลยนทธ์ 
  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด
กลยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  กลยนทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  กลยนทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
  กลยนทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
  กลยนทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยนทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  กลยนทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้32 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. “กลยุทธ์.” แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557, สุพรรณบุรี, 2557,1 - 19. 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
งานวิจัยในประเทศ 
 รัชนี  วัฒนภิรมย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานในสถานศึกษา
ของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จได้ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน มองเห็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติ รู้จักการให้โอกาสในด้านต่าง 
ๆ แล้ว ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจะส่งผลต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารในเชิงบวกและการบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล33 
 ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ.เอส.
แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จ ากัด พบว่า พนักงานบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียริ่ง 
(1964) จ ากัด มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะของงานอยู่ในระดับปานกลางมีจ านวน 3 ด้าน โดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ส่วนด้านผลตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับน้อย 34 
 ปิยะพงษ์  โพธิ์มี ได้วิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ผลการวิจัยพบว่า การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีการน าหลักธรรมภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
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 รัชนี  วัฒนภิรมย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 95. 
  

34
 ศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิ

เอท เอนจิเนียริ่ง (1964) จ ากัด” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552), 86. 
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มากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารไปในทางที่เหมาะสมขึ้น จึงท าให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น35 
 ชุดาภา  จึงประสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ทั้งด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ให้ความส าคัญในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากที่สุด ให้ความส าคัญในด้านการบริการนักเรียน 
นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความส าคัญในด้านความรู้ ความสามารถใน
งานน้อยที่สุด36 

ซัลวานา ฮะซานี  ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงานโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
พนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 250 คน 
แบ่งเป็นพนักงานระดับบริหาร 5 คน พนักงานระดับผู้จัดการแผนก 8 คน และพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 237 คน มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใช่
วง 26 – 30 ปี (ร้อยละ 32.40) สถานภาพโสด (ร้อยละ 49.60) และส่วนมากมีผู้ที่อยู่ในการอุปการะ 
2-3 คน (ร้อยละ 58.40) มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67.60) เป็นพนักงาน
ระดับ S ปฏิบัติการ (ร้อยละ 94.80) ส่วนใหญ่อยู่ในฝ่าย/แผนกส่วนปฏิบัติการผลิตหน่วยที่ 1,2,3 
(ร้อยละ 35.60) เป็นพนักงานประจ าที่บรรจุแล้ว (ร้อยละ 89.20) ระยะเวลาที่ท างานในบริษัท 8 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 54.80) และมีระยะเวลาที่ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 8 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 39.60) ปัจจัย
แรงจูงใจในการท างานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean=3.72) กล่าว คือมีค่าเฉลี่ย 
(Mean) อยู่ในช่วง 2.82-4.46 ทั้ง 15 ด้าน ได้แก่ นโยบายขององค์กรโครงสร้างองค์กร การบังคับ
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 ปิยะพงษ ์ โพธิ์มี, “การบริหารโดยใช้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 112. 

36ชุดาภา  จึงประสิทธิ์ ,  “ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างานที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 98. 
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บัญชา สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานสภาพการท างาน ความท้าทายและ
มีอิสระในการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ความมั่นคงในการท างาน ความส าเร็จในการ
ท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติความรับผิดชอบ โอกาสความก้าวหน้าและ
ความเจริญเติบโตในการท างาน และภาพลักษณ์ขององค์กร และทัศนคติที่มีต่อองค์กรความผูกพัน
ของพนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean=3.76) กล่าวคือมีค่าเฉลี่ย (Mean) 
อยู่ใช่วง 2.36-4.38 เช่นเดียวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน37   

ศุภวรรณ หล าผาสุก ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ใน 3 ด้าน คือ ด้านความศรัทธาต่อองค์กร ด้านความทุ่มเทต่อองค์กรและด้าน
ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ครูที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร โดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์สอน 20 ปีขึ้นไป มีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่า ครูที่มีประสบการณ์สอนต่ ากว่า 
10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) ครูที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ครูที่สอนในโรงเรียนประเภทต่างกัน โดยรวมมีความผูกพันต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูโรงเรียนแผนกสามัญมีความผูกพันต่อ
องค์กรด้านความศรัทธาต่อองค์กรมากกว่าครูโรงเรียนแผนกสองภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.0538 
 พงศ์พันธ์  วันดีเรืองไพศาล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารกับแรงจูงใจของบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจาก 
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 ซัลวานา ฮะซานี, "ความผูกพันของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)" (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550), 68. 
  

38
  ศุภวรรณ  หล าผาสุข, "ความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตพ้ืนที่

การศึกษา 1 (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 9. 
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จากความพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจนท าให้บุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจ39 
 อาภัสสสร  กลางประพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียน
กลุ่มศรีเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าบุคลากรในองค์กรมี
ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและได้แสดงออกมาในลักษณะของการยอมรับนโยบาย เป้าหมาย 
ความทุ่มเท ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ความเสียสละเพ่ือองค์กร ความจงรักภักดีและ
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตนอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 40   
 ขวัญดาว  ดวงเดือน ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับแรงจูงใจใน
การท างานของลูกจ้างชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูงและแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบแรงจูงใ จในการ
ท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์กรกับแรงจูงใจในการท างานพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยที่มีค่าความสัมพันธ์ในระดับสูง41 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 รูเบน (Roben) ได้ท าการวิจัยรื่อง ปัจจัยที่มองเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานในระดับสูง
และต่ าของครู กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลแรงจูงใจใน
งาน ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความส าเร็จของนักเรียน ส่วนปัจจัยภายนอกเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้

                                                        

  
39

 พงศ์พันธ์  วันดีเรืองไพศาล, "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 " 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 91. 
  

40
 อาภัสสร  กลางประพันธ์,"การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนกลุ่มศรีเมือง 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555),61. 
  

41
 ขวัญดาว  ดวงเดือน, “ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับแรงจูงใจ

ในการท างานของลูกจ้างชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม” (สารนิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 76. 
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ดังนี้ อาจารย์ใหญ่ ผู้ร่วมงาน สื่อการเรียนการสอน ความเป็นอิสระในการท างาน ชีวิตครอบครัว 
ผู้ปกครอง บุคลิกภาพและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 2) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
งาน ปัจจัยภายใน ได้แก่ การขาดความสามารถของครู การขาดการแสดงความรู้สึกหรือทักทาย และ
การทีน่ักเรียนไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยภายนอก ได้แก่สภาพไม่เอ้ือต่อการท างาน และนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่น่าพอใจ42  

 อัลริคเซน (Ulriksen) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่สัมพันธ์กับปัจจัยแรงจูงใจ และความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูได้รับ
แรงจูงใจมากที่สุดจากปัจจัยการตระหนักถึงความส าคัญภายใน ความส าเร็จและงานในหน้าที่การงาน
ของตน และ 2) ครูไม่พึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากภายนอก ได้แก่นโยบายและการบริหาร
องค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้งานที่ไม่ถนัด 
กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป ขัดต่อความรู้สึก และกฎเกณฑ์ที่ไม่ละเอียดไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
ตลอดจนการที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมือนเจ้านาย ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน43 
 ราธแมน (Rathmann) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนลูเธอะเริน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสูงเกือบ 87% มี
แรงจูงใจกับต าแหน่งหน้าที่และบทบาทของตนเอง ซึ่งความพอใจในการปฏิบัติงานของครูมาจาก
ยุทธศาสตร์ในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการท างานและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ 
การมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานและการสนับสนุนจากครอบครัวก็มีส่วนช่วยให้เกิดแรงจูงใจเช่นกัน44 
 พีค (Peck) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพยายามของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะท าให้ครู
บรรจุใหม่เกิดแรงจูงใจกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า รางวัลจากการท างาน ระบบ
การบริหาร สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การมอบหมายงานและบรรยากาศของเพ่ือนร่วมงาน ล้วน
มีความส าคัญและเกี่ยวพันกับแรงจูงใจในการท างานของครูบรรจุใหม่และครูบรรจุใหม่มีความ

                                                        

  
42

 Robe, “Perceived Factors Associated with High and Job Satisfaction amomg 
Teacher Ed D Vipenia Politechnic lnstitule and State University,”Dissertation Abstract 
lnternational (1994): 54. 
  

43
 Janice Joyce Ulriksen, “Percption of Secondary School Teachers and 

Principals Concerning Factors Related to JobSatisfaction and Job Dissatisfacton,” 
Dissertation Abstracts lnternational 46 (July 1997): 127 A 

  
44

 Rodney L. Rathmann. "Factors related of Job Satisfaction among Teachers in 
Lutheran School", Dissertation Abstracts International 46.(January ,1999), 2354. 
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ปรารถนาที่จะสอนวิชาที่ตนถนัด นอกจากนั้นยังพบว่า ครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะต้องมีปัจจัย
ค้ าจุนและเกี่ยวพันกับครูบรรจุใหม่ ซึ่งจะช่วยให้งานมอบหมายประสบผลส าเร็จมากขึ้น ครูใหญ่ย่อม
ต้องเผชิญอยู่เสมอกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเป็นรางวัลส าหรับครู
บรรจุใหม่ สถานะ ระดับนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จะช่วยกระตุ้นให้ครูบรรจุใหม่เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน45 
 เชลท (Chelte) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจในงานและคุณภาพชีวิต
การท างานในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กร กล่าวคือ คนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าคนที่มีอายุน้อย ส่วนสถานภาพการ
สมรสพบว่า คนที่แต่งงานแล้วจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนเป็นโสด46 
 สเตียรส์ (Steers) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนตัว คุณลักษณะของงานและประสบการณ์ในการท างาน พบว่าปัจจัยทั้ง 
3 มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร และได้ศึกษาถึงผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์กร พบว่า 
การคงอยู่ในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ส่วนการท างานมีความสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยส าคัญกับความผูกพันต่อองค์กร47 
 กลิสสันและดูริก (Glissun and Durick) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน 
ลักษณะองค์กร และปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรและศึกษาตัวแปรพยากรณ์ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน จากองค์กรที่ให้บริการสุขภาพชุมชน 22 แห่ง จ านวน 319 คน พบว่า 
ลักษณะงานในด้านที่มีความหลากหลายและงานที่มีความส าคัญ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน48
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 Bladley J. Peck, "A High School Principal's Challenge : Toward Work that 
enhance New Teacher Satisfaction and Relenton" (Ph.D. dissertation. University of 
Wiconsin - Madison, 2002), 6. 
  

46
 Chelte, A. F., Organizational commitment : Job satisfaction and quality 

of work life.  (Massachusetts : University of Massachusette,1983), 1 - 35. 
  

47
 Steets, R.M., Antecedents and outcome of organizational commitment. 

Administrative Science Quarterly, (1977), 45 - 46. 
  

48
 Glissun, C., and Durick, M., Predictors of job satisfaction and 

organizational commitment in human service organizations. Administrative 
Science Quarterly, ( 1988), 61 - 81. 
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 วิทธีย์และคอเปอร์ (Withey & Cooper) พบว่า การที่สมาชิกขาดความผูกพันต่อองค์กรจะ
ส่งผลในแง่ลบต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
องค์กรตลอดจนการลาออกจากองค์กรไปในที่สุด49  
 

สรนป 
 
 โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมมีบุคคลมาอยู่ร่วมกันอย่างมีจุดหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การบริหารโรงเรียนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งการจะให้การศึกษาพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวการปฏิบัติรูปการศึกษานั้น ฉะนั้นในการท างานต้องมีการประสานความร่วมมือร่วมใจกันและ
กันระหว่างบุคลากรที่อยู่ในองค์กร การท างานร่วมกันนั้นข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนต้อง
ตอบสนองแรงจูงใจ เมื่องานที่ได้รับมอบหมายต้องรับผิดชอบให้งานนั้นประสบความส าเร็จเป็นที่พึง
พอใจของผู้บริหารแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อทั้งโรงเรียนและตัวข้าราชครูเอง  โรงเรียนก็จะสามารถด าเนิน
กิจการไปได้ตามนโยบายที่วางไว้ ครูจะได้รับสิ่งตอบแทนจากการท าให้ผู้บริหารพึงพอใจเป็นการตอบ
แทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงิน การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง บรรยากาศในการท างานที่ดีขึ้น หรือการ
ดูแลเอาใจใส่ที่ดีขึ้นจากผู้บริหาร แรงจูงใจตามทฤษฎีของ เฮอร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and 
Other) ได้แยกปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจไว้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยจูงใจ (motivation 
factors) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความส าเร็จในงานที่ท า 2) การได้รับการยกย่องนับถือ  
3) ลักษณะของงานที่ท า 4) ความรับผิดชอบ  5) ความก้าวหน้า ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย (hygiene factors) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1) เงินเดือน 2) โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต 3) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน 4) สถานะทางอาชีพ 5) นโยบายในการบริหาร    
6) ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว 7) สภาพแวดล้อมในการท างาน 8) ความมั่นคงในหน้าที่การงาน          
9) การบังคับบัญชา การที่ครูจะท างานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริหารได้นั้นย่อมแสดง
ให้เห็นว่าครูต้องมีความศรัทธาในการบริหารงานของผู้บริหาร สามารถยอมรับนโยบายที่ผู้บริหารได้ตั้ง
ไว้เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายนั้น เช่นเดียวกัน 
การที่ผู้บริหารมอบหมายงานใด ๆ ก็ตามให้ครูแต่ละคนท าย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความ
ไว้วางใจในการท างานของครูคนนั้นและศรัทธาในความเป็นครูของครูแต่ละคน การร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานเพ่ือให้โรงเรียนสามารถประสบความส าเร็จ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทั้งผู้บริหารและครูต้องมี
ความรักความผูกพันในองค์กร เพราะต่างมุ่งหวังให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กร 

                                                        

  
49

 J. M. Withey and W. H. Cooper, Predicting exit, voice, neglect, and loyalty. 
Administrative Science Quarterly, (1989), 521 - 539. 
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สเตียรส์และคณะ (steer and other) กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะท าให้บุคลากรผูกพันกับองค์กรมี 3 
ประการ คือ 1) ความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร  3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร  เมื่อบุคลากรสามารถท างานร่วมกันได้ด้วยแรงจูงใจ  ต่างมีความรักและผูกพันต่อองค์กร
ร่วมกัน ก็จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นไป 
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บทที่ 3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบแรงจูงใจของข้าราชการครู 
สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  2) เพ่ือทราบความผูกพันต่อองค์กร
ของข้าราชการครู  สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  3) เพ่ือทราบ
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
โดยใช้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทน 
และครูผู้สอน เป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเสนอ
สาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 
 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้เกิดเป็น
กระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ข้อมูลสถิติ 
ปัญหา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ น าเสนอขอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วจึงน าไปทดสอบใช้ (try out) 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือแล้วน าเครื่องมือที่สร้างไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลการวิ จัย น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
  เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot non – 
experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้
 

 
 

     R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
     X  หมายถึง  ตัวแปรที่จะศึกษา 
     O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประชำกร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  จ านวน 136 โรง 
 
กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างของโรงเรียน โดยใช้ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 โรง แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งประเภท (stratified random sampling)  
                                                        

  
1
 Krejcie และ Morgan, อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น  (กรุงเทพ ฯ : สุวีริ

ยาสาส์น์, 2535), 40. 

                            O 
 

 
  R                        X 
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ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียนหรือรอง
ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทน โรงละ 1 คน 2) ครูผู้สอน โรงละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น              
206 คน  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามขนาดโรงเรียนในแต่ละอ าเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

อ ำเภอ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร ครู 
สองพ่ีน้อง 55 41 41 41 
อู่ทอง 54 41 41 41 
ดอนเจดีย์ 27 21 21 21 

รวม 136 103 103 103 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษามีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐำน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
  1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย หรือเพศหญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง อายุตัวของผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเปน็ 4 กลุ่มคือ ไม่เกิน 30 ปี , 30 - 40 
ปี, 41 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป 
  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี , ปริญญาตรี ,ปริญญาโท และปริญญาเอก 
  1.4 ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่หลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทนและครูผู้สอน 
  1.5 ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งหน้าที่หลักของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ ไม่เกิน 5 ปี, 5 - 10 ปี, 11 - 15 ปี, 16 - 20 ปี,               
21 - 25 ปี และ มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
   2.1 ตัวแปรต้น คือ เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของข้าราชการครู (Xtot) ตามแนวคิด
ของ เฮิร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg and Other) คือ ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two factors Theory) คือ 
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ปัจจัยจูงใจ (Motivation factor) และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรดังนี้ 
 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายในของบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการภายในจิตใจ ประกอบด้วย  
   ความส าเร็จในงานที่ท า หมายถึง เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ทุ่มเทกาย ใจ การท างาน จนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผู้ปฏิบัติงานจะมีแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองและมีความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติงานของตนเองต่อไป 
  การได้รับการยกย่องนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว ทั้งในรูปแบบของการเขียน การชมเชยด้วย
ค าพูด 
  ลักษณะของงานที่ท า หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่องาน งานมีความน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตื่นตัว มีโอกาสได้
เรียนรู้สิ่งใหม่และมีความผูกพันกับงาน 
   ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่ส าคัญ มี
ความรับผิดชอบงานที่มีความท้าทายความสามารถ มีอ านาจอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับโอกาสได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ มี
ความก้าวหน้าไปในต าแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม มีโอกาสได้พัฒนาทักษะเพ่ือ
ตนเองและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ปัจจัยค้ ำจุนหรือปัจจัยสุขอนำมัย  หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายนอกของบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ประกอบด้วย 
  เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ควรได้รับเหมาะสมกับงานที่ท า ตลอดจน
การเลื่อนข้ันเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นที่พอใจของบุคคลที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน   
  โอกาสก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งและได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงจัดสรรทุนและพัฒนาบุคลากร   
 ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน หมายถึ ง ความสัมพันธ์กับผู้ บั งคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ในทางบวกและในทางลบ สามารถท างานร่วมกัน
ได้ มีความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
 สถานะทางอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี  
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 นโยบายในการบริหาร หมายถึง การจัดการ การบริหารงานขององค์กรและการติดต่อสื่อสารใน
องค์กร การกระจายและมอบหมายงาน การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย  
 ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวและครอบครัวอันเป็นผลที่ได้รับ
จากการท างาน เช่น ฐานะเศรษฐกิจ ชีวิตครอบครัว   
 สภาพแวดล้อมในการท างาน  หมายถึง สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องช่วยในการ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ได้แก่ แสง เสียง อากาศและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง 
ๆ อาคารสถานที่ ห้องท างานมีเพียงพอ จัดแบ่งพ้ืนที่เหมาะสม  
 ความม่ันคงในหน้าที่การงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีความม่ันคงในงานความยั่งยืน
ของอาชีพ และความมั่นคงขององค์กร การได้รับการคุ้มครองจากระเบียบ กฎเกณฑ์ของราชการ   
 การบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดแผนด าเนินงานให้บุคลากร แต่ละ
คนถือปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  2.2 ตัวแปรตำม คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับความผูกพันองค์ต่อองค์กรของข้าราชการครู (Ytot)            
แนวความคิดของสเตียรส์และคณะ (Steer and others) จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
    ด้ำนควำมเชื่อม่ันและยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร (Y1)  หมายถึง การ
ยอมรับกับเป้าหมายขององค์กรและมีความเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์กร ประกอบด้วย การยอมรับ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนเป็นวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน การร่วมมือที่จะแก้ปัญหาของ
องค์กร การรักษาชื่อเสียงขององค์กรและความภาคภูมิใจต่อองค์กร 
    ด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมเพื่อปฏิบัติงำนให้แก่องค์กร (Y2)  หมายถึง 
การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมขององค์กรอย่างเต็มที่และมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
เต็มที่ เพื่อช่วยให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับการมอบหมาย
ตามความพร้อมที่จะท างานทุกอย่าง เพ่ือความก้าวหน้าขององค์กร ความพอใจที่จะท างานล่วงเวลา
ให้กับองค์กร แม้ว่าค่าตอบแทนจะไม่คุ้มค่าเหนื่อย ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้เสร็จแม้ว่าจะมา
ปฏิบัติงานในวันหยุด 
   ด้ำนควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะคงควำมเป็นสมำชิกขององค์กร (Y3)  หมายถึง 
องค์กรแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามโครงการต่างๆ ที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นและความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและเพ่ือนสมาชิก ประกอบด้วยการที่ไม่คิดที่ลาออกจาก
โรงเรียนแม้ว่าจะมีโอกาสไปท างานที่อ่ืน ที่มีระดับต าแหน่งเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่า การตัดสินใจ
ท างานที่โรงเรียน ความรู้สึกผูกพันกับโรงเรียน และรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นองค์กรที่ดีที่สุด ส าหรับการ
ท างานกับองค์กรต่างๆ 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์การท างาน เป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของข้าราชการครูตามแนวคิดของ         
เฮิร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg and Other) 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูแนวความคิด
ของสเตียรส์และคณะ (Steer and others)  
 ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มี ลักษณะเป็นค าถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s five ratting scale)2 โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
     อยู่ในระดับน้อยที่สุด  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
     อยู่ในระดับน้อย  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
     อยู่ในระดับปานกลาง  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
     อยู่ในระดับมาก  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
     อยู่ในระดับมากที่สุด  ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
  
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าผล
การศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

                                                        

  
2
 Rinnis Likert, อ้างถึงในพวงรัตน์  ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ (กรุงเทพ ฯ : 

โรงพิมพ์และท าปกเจริญผล, 2531), 114 – 115. 
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 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหาของแบบสอบถามแล้วน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของ
แบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ข้อความ ส านวนภาษา ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาคือใช้วิธี IOC (Index of Item 
Objective Congruence)  
 ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 15 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน 
 ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้คืนมาค านวณค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)3 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α – coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .985 แล้วจึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยเดินทางไปแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 3. จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองไม่สะดวก 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทั้ งหมดมาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม            
จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไป
ค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage) 

                                                        

  
3
 Lee J.Cronbach, Essential of psychological Testing,3rd ed. (New York : 

Herper & Row Publishers, 1978), 161. 
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 2. การวิเคราะห์ระดับ แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสถิติที่ใช้คือค่า
มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ที่
ได้จากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกันเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)4  ดังนี้ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
       อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
       อยู่ในระดับ น้อย 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
       อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
       อยู่ในระดับ มาก 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า แรงจูงใจหรือความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
       อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3. การวิเคราะห์แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 

สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบแรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  2) เพ่ือทราบความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  3) เพ่ือทราบ
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 จ านวน 136 โรง กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random 
sampling) ไดโ้รงเรียนจ านวน 103 โรง ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือ
ผู้ท าหน้าที่แทน โรงละ 1 คน ครูผู้สอน โรงละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 206 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

                                                        

  
4
 John W. Best, Research in Education. (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice – Hall Inc., 1970), 1. 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and Others)   
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยจูงใจ (motivation factors) ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ คือ 1) ความส าเร็จในงานที่ท า 2) การได้รับการยกย่องนับถือ 3) ลักษณะของงานที่ท า 4) 
ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า ปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย  (hygiene factors) 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ 1) เงินเดือน 2) โอกาสก้าวหน้าในอนาคต 3) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
ในหน่วยงาน 4) สถานะทางอาชีพ 5) นโยบายในการบริหาร 6) ชีวิตความเป็นอยู่ส่ วนตัว                    
7) สภาพแวดล้อมในการท างาน  8) ความมั่ นคงในหน้าที่ การงาน  9) การบั งคับบัญชา                    
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของสเตียรส์และคณะ (Steer and others) ที่
ประกอบด้วย 1) ความเชื่อถือและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 2) ความเต็มใจจะปฏิบัติงาน
เพ่ือองค์กร  3) ความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใช้การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ    
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  2) ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 3) ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจตามแนวคิดของ เฮิร์ซเบอร์กและ
คณะ(Herzberg and Other) และความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แนวความคิดของสเตียรส์และคณะ (Steer and others) ผู้วิจัย
ได้ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 103 โรง โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
หรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทน โรงละ 1 คนและครูผู้สอน โรงละ 1คนรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 
206 คนโดยได้รับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 188 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.26 โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือ
ผู้ท าหน้าที่แทน โรงละ 1 คนและครูผู้สอน โรงละ 1คนจ านวน 94 โรง รวมทั้งสิ้น 188 คนจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างาน  
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 91 48.40 
 หญิง 97 51.60 
 รวม 188 100.00 
2. อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 12 6.38 
 30 – 40 ปี 23 12.23 
 41 – 50 ปี 30 15.96 
 51 ปี ขึ้นไป 123 65.43 
 รวม 188 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 
 ปริญญาตรี 113 60.10 
 ปริญญาโท 72 38.30 
 ปริญญาเอก 3 1.60 
 รวม 188 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในการท างาน   
 ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่

แทน 
94 50.00 

 ครูผู้สอน 94 50.00 
 รวม 188 100.00 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการท างาน   
 ไม่เกิน 5 ปี 18 9.57 
 5 - 10 ปี 13 6.91 
 11 - 15 ปี 10 5.32 
 16 - 20 ปี 26 13.83 
 21 - 25 ปี 16 8.51 
 26 ปี ขึ้นไป 105 55.86 
 รวม 188 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.60  เพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40  
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอายุมากที่สุดคืออายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.43 รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 30 – 40 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.23 และอายุน้อยที่สุดคืออายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.38 
 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.30 ระดับการศึกษาที่น้อยที่สุดคือปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 
และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ด้านต าแหน่งหน้าที่หลักในการท างาน พบว่า ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหาร
โรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทนมีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และต าแหน่งหน้าที่หลักคือ
ครูผู้สอนมีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 ด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการท างานมาก
ที่สุดคือ 26 ปีขึ้นไป จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 55.85 รองลงมาคือประสบการณ์ 16 – 20 ปี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.83 ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57 
ประสบการณ์ 21 – 25 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.51 ประสบการณ์ 6 -10 ปี จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.91 และประสบการณ์ 11 – 15 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.32  
 



52 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 เพ่ือทราบว่าอยู่ในระดับใด เป็นการวิเคราะห์แรงจูงใจของข้าราชการครูตามแนวคิด
ของ เฮิร์ซเบอร์กและคณะ(Herzberg and Other) ทั้ง 2 ปัจจัยคือปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย 

และปัจจัยจูงใจ ซึ่งวิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 3 –17 
 

ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

(n = 94) 

ข้อ 
แรงจูงใจของข้าราชการครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 X  S.D. ระดับ 

ปัจจัยจูงใจ(X1) 
1 ด้านความส าเร็จในงานที่ท า (X11) 4.29 0.58 มาก 
2 ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ (X12) 4.21 0.69 มาก 
3 ด้านลักษณะของงานที่ท า (X13) 4.17 0.62 มาก 
4 ด้านความรับผิดชอบ (X14) 4.14 0.68 มาก 
5 ด้านความก้าวหน้า (X15) 4.35 0.64 มาก 
 โดยภาพรวม (X1) 4.23 0.64 มาก 

ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย(X2) 
1 ด้านเงินเดือน(X21) 4.02 0.85 มาก 
2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต(X22) 4.20 0.77 มาก 
3 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน(X23) 4.23 0.68 มาก 
4 ด้านสถานะทางอาชีพ(X24) 4.19 0.66 มาก 
5 ด้านนโยบายในการบริหาร(X25) 4.26 0.63 มาก 
6 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว(X26) 4.24 0.69 มาก 
7 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน(X27) 4.16 0.68 มาก 
8 ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน(X28) 4.26 0.68 มาก 
9 ด้านการบังคับบัญชา(X29) 4.39 0.64 มาก 

โดยภาพรวม (X2) 4.22 0.70 มาก 
โดยภาพรวม (Xtot) 4.22 0.67 มาก 
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  จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22 , S.D. = 
0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก             
( X = 4.23 , S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ ด้านความก้าวหน้า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.35 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือด้าน
ความส าเร็จในงานที่ท า ( X = 4.29 , S.D. = 0.58) และด้านความรับผิดชอบ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด ( X = 4.14 , S.D. = 0.68) ตามล าดับ ส่วนด้านปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22 , S.D. = 0.70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบังคับบัญชา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด ( X = 4.39 , S.D.= 0.64) รองลงมาเท่ากันสองด้านคือด้านนโยบายในการบริหาร ( X = 4.26 , 
S.D. = 0.63) ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ( X = 4.26 , S.D. = 0.68) และด้านเงินเดือน มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( X = 4.02 , S.D. = 0.85) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  

   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความส าเร็จในงานที่ท า 
(n = 94) 

ข้อ ความส าเร็จในงานที่ท า 
X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหาร มีความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยให้สามารถบริหารงานได้
ประสบความส าเร็จ 

4.28 0.59 มาก 

2 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานต่าง ๆ ของส่วนรวมและงานมักจะ
ประสบผลส าเร็จ 

4.38 0.54 มาก 

3 การท างานของท่านสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ทันตาม
เวลาที่ก าหนดและมีคุณภาพ 

4.31 0.58 มาก 

4 งานที่ท่านท า สามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติยศและได้รับผลตอบแทนที่
คุ้มค่า 

4.24 0.60 มาก 

5 งานทีท่ ามีความก้าวหน้าและท่านพึงพอใจเป็นอย่างมาก 4.23 0.60 มาก 
รวม (X21) 4.29 0.58 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความส าเร็จในงานที่ท าทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  
( X = 4.29 , S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
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ไปน้อย ได้ดังนี้ข้อค าถามท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานต่าง ๆ ของส่วนรวมและงานมักจะประสบ
ผลส าเร็จ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.38 , S.D. = 0.54) รองลงมาคือข้อค าถามการท างาน
ของท่านสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ทันตามเวลาที่ก าหนดและมีคุณภาพ ( X = 4.31 , 
S.D. = 0.58) และข้อค าถามงานที่ท ามีความก้าวหน้าและท่านพึงพอใจเป็นอย่างมาก มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยที่สุด ( X = 4.23 , S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ 

(n = 94) 
ข้อ การได้รับการยกย่องนับถือ 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านได้รับความศรัทธาและยอมรับในความรู้ความสามารถจาก

ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
4.30 0.63 มาก 

2 ท่านเชื่อว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่องจาก
สังคมและชุมชน 

4.38 0.62 มาก 

3 ท่านมักจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากชุมชนและสังคมในการเป็น
ผู้น าทางด้านการศึกษา 

4.10 0.80 มาก 

4 ท่านมักจะเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน
เสมอ 

4.16 0.72 มาก 

5 ท่านคิดว่าอาชีพของท่านมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ 

4.12 0.66 มาก 

รวม (X22) 4.21 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ ทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.21 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ได้ดังนี้ข้อค าถามท่านเชื่อว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่องจากสังคม
และชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.38 , S.D. = 0.62) รองลงมาคือข้อค าถามท่านได้รับ
ความศรัทธาและยอมรับในความรู้ความสามารถจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ( X = 4.30 , S.D. = 
0.63) และข้อค าถามท่านมักจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากชุมชนและสังคมในการเป็นผู้น าทางด้าน
การศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.10 , S.D. = 0.80) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านลักษณะของงานที่ท า 

(n = 94) 
ข้อ ลักษณะของงานที่ท า 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านได้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.06 0.66 มาก 
2 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจและก าหนดรูปแบบการท างานด้วย

ตนเอง 
4.24 0.60 มาก 

3 ท่านมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการท างานที่ท่านได้รับ
มอบหมายเสมอ 

4.26 0.64 มาก 

4 ท่านมักจะหาวิธีการปฏิบัติงานแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดผล
งานที่สร้างสรรค์ 

4.14 0.62 มาก 

5 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดของท่านเสมอ 4.18 0.58 มาก 
รวม (X23) 4.17 0.62 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านลักษณะของงานที่ท าทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก           
( X = 4.17 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ได้ดังนี้ข้อค าถามท่านมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการท างานที่ท่านได้รับมอบหมาย
เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.26 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือข้อค าถามท่านมีอิสระใน
การตัดสินใจและก าหนดรูปแบบการท างานด้วยตนเอง ( X = 4.24 , S.D. = 0.60) และข้อค าถาม
ท่านได้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.06 , 
S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความรับผิดชอบ 

(n = 94) 
ข้อ ความรับผิดชอบ 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมักจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และงานอ่ืน 

ๆ มากกว่าผู้อื่น เสมอ ๆ 
4.03 0.71 มาก 

2 งานของท่านจะประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจของผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงานเสมอ 

4.11 0.71 มาก 

3 งานของท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน 4.14 0.73 มาก 
4 ท่านท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 4.31 0.60 มาก 
5 ท่านมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มจาก

ผู้บริหารหรือเพ่ือนร่วมงาน 

4.11 0.66 มาก 

รวม (X24) 4.14 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความรับผิดชอบทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ( X = 
4.14 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ข้อค าถามท่านท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.31 , S.D. 
= 0.60) รองลงมาคือข้อค าถามงานของท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน ( X = 
4.14 , S.D. = 0.73) ข้อค าถามท่านมักจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และงานอ่ืน ๆ 
มากกว่าผู้อ่ืน เสมอ ๆ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.03 , S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความก้าวหน้า 

(n = 94) 
ข้อ ความก้าวหน้า 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีโอกาสได้เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะในการท างานของท่าน 4.21 0.77 มาก 
2 โรงเรียนมีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสไปศึกษา

ต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
4.41 0.62 มาก 

3 บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งตามความรู้และ
ความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ 

4.40 0.62 มาก 

4 โ รง เรี ยนส่ ง เสริม  สนับสนุน ให้บุ คลากรในหน่ วยงานได้ มี
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 

4.47 0.61 มาก 

5 งานที่ท่านรับผิดชอบสามารถท าให้ท่านสามารถมีผลงานเพ่ือน าไปสู่
การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งได้ 

4.26 0.61 มาก 

รวม (X25) 4.35 0.64 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความก้าวหน้าทั้ งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  ( X = 
4.35 , S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ข้อค าถามโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความก้าวหน้าในการประกอบ
วิชาชีพ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.47 , S.D. = 0.61) รองลงมาคือข้อค าถามโรงเรียนมี
นโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ( X = 
4.41 ,S.D. = 0.62) และข้อค าถามท่านมีโอกาสได้เพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะในการท างานของท่าน  
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.21, S.D. = 0.77) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านเงินเดือน  

(n = 94) 
ข้อ เงินเดือน 

X  S.D. ระดับ 
1 ในปีที่ผ่านมาท่านได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง เป็นที่น่าพอใจ 4.21 0.83 มาก 
2 อัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับ เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถ

ของท่าน 
4.15 0.83 มาก 

3 เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจ าแต่ละเดือนของ
ท่าน 

3.94 0.78 มาก 

4 เงินเดือนที่ท่านได้รับ คุ้มค่ากับปริมาณงานและระยะเวลาที่ท่านท า 3.97 0.82 มาก 
5 ท่านมีความพึงพอใจกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน 3.81 0.98 มาก 

รวม (X11) 4.02 0.85 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านเงินเดือน ทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.02 , 
S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ข้อค าถามในปีที่ผ่านมาท่านได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง เป็นที่น่าพอใจมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด ( X = 4.21 , S.D. = 0.83) รองลงมาคือข้อค าถามอัตราเงินเดือนที่ท่านได้รับ เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ความสามารถของท่าน ( X = 4.15 , S.D. = 0.83) และข้อค าถามท่านมีความพึงพอใจกับ
อัตราเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 3.81 , S.D. = 0.98) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
    ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต 

(n = 94) 
ข้อ โอกาสก้าวหน้าในอนาคต 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานในโรงเรียนแห่งนี้ 4.09 0.81 มาก 
2 การได้รับมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ผู้บริหารพิจารณาจาก

ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานของบุคลากรใน
โรงเรียน 

4.27 0.73 มาก 

3 โรงเรียนนี้สนับสนุนให้ท่านมีโอการเข้ารับการอบรม สัมมนาหรือ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

4.40 0.64 มาก 

4 ท่านมักจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมท ากิจกรรม
หรือภารกิจต่าง ๆ ในฐานะของตัวแทนโรงเรียนเสมอ 

4.01 0.92 มาก 

5 การเลื่อนต าแหน่งพิจารณาจากความรู้ความสามารถของบุคลากรที่
ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ 

4.22 0.74 มาก 

รวม (X12) 4.20 0.77 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.20 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามโรงเรียนนี้สนับสนุนให้ท่านมีโอการเข้ารับการอบรม สัมมนาหรือ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของท่านมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด               

( X = 4.40 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือข้อค าถามการได้รับมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
ผู้บริหารพิจารณาจากความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานของบุคลากรในโรงเรียน               
( X = 4.27, S.D. = 0.73) และข้อค าถามการท่านมักจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมท า
กิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ในฐานะของตัวแทนโรงเรียนเสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด               
( X = 4.01 , S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
     ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน 

(n = 94) 
ข้อ ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านได้รับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับ

เพ่ือนร่วมงานเสมอ 

4.27 0.70 มาก 

2 ได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อท่านประสบปัญหา 4.22 0.76 มาก 
3 ท่านรับฟังความคิดเห็นและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกันกับเพื่อนร่วมงาน 

4.26 0.60 มาก 

4 ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนมีโอกาสได้ร่วมสังสรรค์และท า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือประสานสัมพันธ์กันเสมอ 

4.28 0.64 มาก 

5 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีกิจกรรมที่ร่วมกันท าเพ่ือประสาน
สัมพันธ์กัน 

4.14 0.69 มาก 

รวม (X13) 4.23 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน ทั้งในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนมีโอกาสได้ร่วม
สังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือประสานสัมพันธ์กันเสมอมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.28, 
S.D. = 0.64) รองลงมาคือข้อค าถามท่านได้รับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับ
เพ่ือนร่วมงานเสมอ ( X = 4.27 , S.D. = 0.70) และข้อค าถามคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน              
มีกิจกรรมที่ร่วมกันท าเพ่ือประสานสัมพันธ์กัน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.14 , S.D. = 
0.69) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านสถานะทางอาชีพ 

(n = 94) 
ข้อ สถานะทางอาชีพ 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านรู้สึกว่าสังคมให้การยอมรับนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็น

ข้าราชการครูของโรงเรียนนี้ 
4.30 0.61 มาก 

2 เพ่ือนร่วมงานของท่านทั้งในและนอกโรงเรียนยอมรับและชื่นชมใน
ผลงานของท่าน 

4.25 0.59 มาก 

3 ผลการปฏิบัติงานของท่านมักจะถูกน าไปเป็นแบบที่ดีเสมอ 3.98 0.81 มาก 
4 เมื่อท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่ง ท่านมักจะได้รับการสนับสนุนและ

ยินดีจากผู้อ่ืนเสมอ 

4.19 0.64 มาก 

5 ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานของท่าน 

4.25 0.63 มาก 

รวม (X14) 4.19 0.66 มาก 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านสถานะทางอาชีพ ทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก       
( X = 4.19 , S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามท่านรู้สึกว่าสังคมให้การยอมรับนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการครู
ของโรงเรียนนี้มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.30 , S.D. = 0.61) รองลงมามีค่ามัชฌิมเลขคณิต
เท่ากันสองข้อค าถามคือเพ่ือนร่วมงานของท่านทั้งในและนอกโรงเรียนยอมรับและชื่นชมในผลงานของ
ท่าน ( X = 4.25 , S.D. = 0.59) เพ่ือนร่วมงานของท่านทั้งในและนอกโรงเรียนยอมรับและชื่นชมใน
ผลงานของท่าน ( X = 4.25 , S.D. = 0.63) และข้อค าถามผลการปฏิบัติงานของท่านมักจะถูกน าไป
เป็นแบบที่ดีเสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 3.98 , S.D. = 0.81) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
    ด้านนโยบายในการบริหาร 

(n = 94) 
ข้อ นโยบายในการบริหาร 

X  S.D. ระดับ 
1 ครูทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหาร

ของโรงเรียน 

4.33 0.60 มาก 

2 มีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน 4.32 0.61 มาก 
3 การปฏิบัติงานของท่านสามารถสนองต่อนโยบายของโรงเรียน 4.28 0.59 มาก 
4 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหารอยู่เสมอ 4.15 0.68 มาก 
5 มีการประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 4.22 0.66 มาก 

รวม (X15) 4.26 0.63 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านนโยบายในการบริหาร ทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก           
( X = 4.26 , S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามครูทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารของ
โรงเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.33 , S.D. = 0.60) รองลงมาคือข้อค าถามมีการ
ก าหนดขอบเขตและหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน ( X = 4.32 , S.D. = 0.61) และข้อค าถามมีการ
นิเทศติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหารอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.15 , S.D. = 
0.68) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
    ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว 

(n = 94) 
ข้อ ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านได้รับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 4.12 0.75 มาก 
2 ท่านมีสิทธิที่จะลาตามความจ าเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย ต่าง ๆ  4.34 0.65 มาก 
3 ท่านได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียน เมื่อประสบปัญหาส่วนตัว 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
4.16 0.69 มาก 

4 ท่านสามารถท างานที่โรงเรียนแห่งนี้ได้โดยไม่เบียดบังเวลาในชีวิต
ส่วนตัวของท่าน 

4.31 0.65 มาก 

5 ท่านคิดว่าเมื่อท่านได้ท างานที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว ชีวิตความเป็นอยู่
ของท่านเป็นที่น่าพอใจ 

4.28 0.68 มาก 

รวม (X16) 4.24 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.24 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามท่านมีสิทธิที่จะลาตามความจ าเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย ต่าง ๆ มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.34 , S.D. = 0.65) รองลงมาคือข้อค าถามท่านสามารถท างานที่โรงเรียน
แห่งนี้ได้โดยไม่เบียดบังเวลาในชีวิตส่วนตัวของท่าน ( X = 4.31 , S.D. = 0.65) และข้อค าถามท่าน
ได้รับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.12 , S.D. = 0.75) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
     ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(n = 94) 
ข้อ สภาพแวดล้อมในการท างาน 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านได้รับการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการท างานที่

เพียงพอและเหมาะสม 
4.06 0.70 มาก 

2 วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 4.10 0.69 มาก 
3 มีห้องท างานและสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกสบายและเหมาะสม 4.13 0.73 มาก 
4 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ของท่าน 
4.26 0.62 มาก 

5 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความเหมาะสมเป็นแรงจูงใจให้ท่าน
อยากท างาน 

4.26 0.64 มาก 

รวม (X17) 4.16 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก  ( X = 4.16 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเท่ากันสองข้อคือข้อค าถาม 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของท่าน ( X = 4.26 , S.D. = 0.62) 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความเหมาะสมเป็นแรงจูงใจให้ท่านอยากท างาน ( X = 4.26 , S.D. = 
0.64) รองลงมาคือข้อค าถามมีห้องท างานและสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกสบายและเหมาะสม               
( X = 4.13 , S.D. = 0.73) และข้อค าถามท่านได้รับการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างานที่เพียงพอและเหมาะสม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.06 , S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
    ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

(n = 94) 
ข้อ ความม่ันคงในหน้าที่การงาน 

X  S.D. ระดับ 
1 ต าแหน่ งหน้าที่ การงานที่ ได้รับในโรงเรียนของท่าน ไม่ถูก

เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ 
4.29 0.65 มาก 

2 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ในแต่ละครั้ง มีความยุติธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล 

4.18 0.71 มาก 

3 จากผลการปฏิบัติงานของท่านจะท าให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  4.07 0.73 มาก 
4 ท่านได้รับหลักประกันในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสวัสดิภาพ

ที่เหมาะสม เมื่อท่านต้องเกษียณอายุหรือออกจากราชการ 
4.29 0.66 มาก 

5 โรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานต่าง ๆ 

4.45 0.65 มาก 

รวม (X18) 4.26 0.68 มาก 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 4.26 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ข้อค าถามโรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.45 , S.D. = 0.65) รองลงมา
เท่ากันสองข้อค าถามคือข้อค าถามต าแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับในโรงเรียนของท่าน ไม่ถูก
เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) ข้อค าถามท่านได้รับหลักประกันในเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสวัสดิภาพที่เหมาะสม เมื่อท่านต้องเกษียณอายุหรือออกจากราชการ ( X = 4.29 , S.D. 
= 0.66) และข้อค าถามจากผลการปฏิบัติงานของท่านจะท าให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยที่สุด ( X = 4.07 , S.D. = 0.73) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจของข้าราชการครู  
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านการบังคับบัญชา 

(n = 94) 
ข้อ การบังคับบัญชา 

X  S.D. ระดับ 
1 ผู้บริหารของท่านให้ก าลังใจและเป็นกันเองกับท่านเมื่อท่านเกิดปัญหา

ในการท างาน 
4.35 0.67 มาก 

2 ผู้บริหารของท่านมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 

4.39 0.69 มาก 

3 ผู้บริหารของท่านให้ค าแนะน าที่ท่านพอใจได้เสมอ 4.38 0.65 มาก 
4 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 4.38 0.59 มาก 
5 ท่านให้เกียรติ รักและเคารพผู้บริหารของท่านด้วยความจริงใจ 4.46 0.61 มาก 

รวม (X19) 4.39 0.64 มาก 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านการบังคับบัญชาทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 
4.39 , S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ได้ดังนีข้้อค าถามท่านให้เกียรติ รักและเคารพผู้บริหารของท่านด้วยความจริงใจ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด ( X = 4.46 , S.D. = 0.61) รองลงมาคือข้อค าถามผู้บริหารของท่านมอบหมายงานให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ( X = 4.39 , S.D. = 0.69) และข้อค าถาม
ผู้บริหารของท่านให้ก าลังใจและเป็นกันเองกับท่านเมื่อท่านเกิดปัญหาในการท างาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด ( X = 4.35 , S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพ่ือทราบว่าอยู่ในระดับใด เป็นการวิเคราะห์ความผูกพัน
ต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้ง 3 

ด้านตามแนวคิดของสเตียรส์และคณะ (Steer and others) ซึ่งวิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 18 – 21  
 
ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์กร 

    ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
(n = 94) 

ข้อ 
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการคร ู

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 X  S.D. ระดับ 

1 ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (Y1) 4.37 0.60 มาก 
2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่

องค์กร (Y2) 
4.41 0.60 มาก 

3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กร (Y3) 

4.39 0.62 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.39 0.61 มาก 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39 , 
S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด           
( X = 4.41 , S.D. = 0.60) รองลงมาคือด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร ( X = 4.39 , S.D. = 0.62) และด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.37 , S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์กร 
     ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
     ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

(n = 94) 
ข้อ ด้านความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีความพอใจกับนโยบายที่ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดไว้ 4.24 0.62 มาก 
2 ท่านมักพูดกับผู้อ่ืนว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ท างานที่มีความสุข 4.38 0.59 มาก 
3 ท่านจะชี้แจงกับผู้อ่ืนทันที หากได้ยินผู้อ่ืนพูดถึงโรงเรียนของท่าน

ในทางท่ีเสียหาย 
4.41 0.59 มาก 

4 ท่านจะให้ความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนในการแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนเสมอ 

4.45 0.58 มาก 

5 โรงเรียนแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้ท่านต้องการท างานให้
ประสบความส าเร็จ 

4.38 0.62 มาก 

รวม (Y1) 4.37 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กรทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.37 , S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ข้อค าถามท่านจะให้ความร่วมมือกับ
บุคลากรในโรงเรียนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด ( X = 4.45 , S.D. = 0.58) รองลงมาคือข้อค าถามท่านจะชี้แจงกับผู้อ่ืนทันที หากได้ยินผู้อ่ืนพูด
ถึงโรงเรียนของท่านในทางที่เสียหาย ( X = 4.41 ,S.D. = 0.59) ข้อค าถามท่านมีความพอใจกับ
นโยบายที่ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดไว้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.24 , S.D. = 0.62)
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์กร 
     ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
     ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร 

(n = 94) 
ข้อ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แกอ่งค์กร 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถใน

การท างานให้โรงเรียนทุกครั้ง 
4.43 0.58 มาก 

2 ท่านค านึงถึงเรื่องงานของท่านอยู่ตลอดเวลา แม้จะหมดเวลาท างาน
ไปแล้วก็ตาม 

4.41 0.60 มาก 

3 ท่านพอใจที่จะท างานล่วงเวลาแม้ผลตอบแทนจะไม่คุ้มค่า 4.39 0.64 มาก 
4 ท่านเต็มใจที่จะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในวันหยุด หากงานของท่านยัง

ไม่ประสบผลส าเร็จ 
4.42 0.57 มาก 

5 ท่านยินดีสละเวลาในวันหยุดพักผ่อนมาช่วยเหลืองานส่วนรวมของ
โรงเรียนเสมอ 

4.40 0.62 มาก 

รวม (Y2) 4.41 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้แก่องค์กรทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.41 , S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ข้อค าถามท่านมีความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการท างานให้โรงเรียนทุกครั้ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุด ( X = 4.43 , S.D. = 0.58) รองลงมาคือข้อค าถามท่านเต็มใจที่จะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใน
วันหยุด หากงานของท่านยังไม่ประสบผลส าเร็จ ( X = 4.42 ,S.D. = 0.57) และข้อค าถามท่านพอใจที่
จะท างานล่วงเวลาแม้ผลตอบแทนจะไม่คุ้มค่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.39, S.D. = 0.64) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์กร 
     ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
     ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

(n = 94) 
ข้อ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 

X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีความพอใจในเงินเดือนที่ได้รับเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ท าใน

แต่ละเดือน 
4.13 0.70 มาก 

2 ท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากโรงเรียนนี้ 4.31 0.67 มาก 
3 ท่านต้องการที่จะท างานที่โรงเรียนนี้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเขียน

ย้ายไปโรงเรียนใหม่ก็ตาม 
4.46 0.59 มาก 

4 ท่านคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ท างานที่ดีท่ีสุดส าหรับท่าน 4.50 0.60 มากที่สุด 
5 ท่านรู้สึกพอใจที่จะท างานกับโรงเรียนนี้ต่อไป 4.55 0.54 มากที่สุด 

รวม (Y3) 4.39 0.62 มาก 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กรทั้งในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.39 , S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ข้อค าถามท่านรู้สึกพอใจที่จะ
ท างานกับโรงเรียนนี้ต่อไปมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.55 , S.D. = 0.54) รองลงมาคือข้อ
ค าถามท่านคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ท างานที่ดีที่สุดส าหรับท่าน ( X = 4.50 ,S.D. = 0.60) และข้อ
ค าถามท่านท่านมีความพอใจในเงินเดือนที่ได้รับเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ท าในแต่ละเดือน  มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.13, S.D. = 0.70) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู  
 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 22 
 

ตารางที่ 22 ค่าความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

                                                                                                                    (n = 94) 

แรงจูงใจของข้าราชคร ู

ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
ด้านความ
เช่ือมั่นและ

ยอมรับ
เป้าหมายและ
ค่านิยมของ
องค์กร (Y1) 

ด้านความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อ

ปฏิบัติงานให้แก่
องค์กร (Y2) 

ด้านความ
ปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะคง

ความเป็น
สมาชิกของ
องค์กร (Y3) 

ความผูกพันต่อ
องค์กรของ

ข้าราชการครู 
(Ytot) 

ปัจจัยจูงใจ(X1) 
ด้านความส าเร็จในงานที่ท า (X11) .581** .387** .467** .495** 
ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ (X12) .581** .536** .725** .679** 
ด้านลักษณะของงานที่ท า (X13) .577** .595** .566** .573** 
ด้านความรับผิดชอบ (X14) .476** .507** .594** .503** 
ด้านความก้าวหน้า (X15) .609** .652** .667** .674** 

โดยภาพรวม (X1) .702** .513** .641** .621** 
ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย(X2) 
ด้านเงินเดือน  (X21) .496** .271** .509** .450** 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต(X22) .565** .456** .642** .600** 
ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในหน่วยงาน(X23) .662** .435** .603** .603** 
ด้านสถานะทางอาชีพ (X24) .593** .480** .480** .454** 
ด้านนโยบายในการบริหาร(X25) .767** .541** .599** .678** 
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (X26) .548** .471** .559** .556** 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X27) .525** .448** .549** .541** 
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน (X28) .604** .580** .674** .622** 
ด้านการบังคับบัญชา (X29) .730** .503** .532** .614** 

โดยภาพรวม (X2) .754** .667** .695** .744** 
แรงจูงใจของข้าราชการครู (Xtot) .706** .666** .738** .751** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 22 พบว่า แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีความสัมพันกันในทางบวกอยู่ใน
ระดับสูง (rxy = .751**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยภาพรวมของแรงจูงใจของข้าราชการ
ครูมีความสัมพันสูงสุดกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กร (rxy = .738**) รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร (rxy = .706**) และมีความสัมพันต่ าสุดกับด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร  (rxy = .666**) ตามล าดับ 
 เมื่อแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูเป็น
รายด้าน จะมีความสัมพันธ์ดังนี้ 
 ด้านปัจจัยจูงใจ โดยภาพรวมมีความสัมพันกันในทางบวกอยู่ในระดับสูง (rxy = .621**) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันสูงสุดกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่นและ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร  (rxy = .702**) รองลงมาคือด้านความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร (rxy = .641**) และมีความสัมพันต่ าสุดกับด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (rxy = .513**) ตามล าดับ 
 ด้านปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย โดยภาพรวมมีความสัมพันกันในทางบวกอยู่ในระดับสูง 
(rxy = .744**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันสูงสุดกับความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร   (rxy = .754**) รองลงมาคือด้านความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร (rxy = .695**) และมีความสัมพันต่ าสุดกับ
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (rxy = .667**) ตามล าดับ 
 สรุปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจกับความผูกพันของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า แรงจูงใจกับความผูกพันของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่องแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) แรงจูงใจของข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  2) ความผูกพันต่อองค์กรของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 3) ความสัมพันธ์ของ
แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล       
(unit of analysis) โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน จ านวน 103 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทน โรงละ 1 คน  ครูผู้สอน โรงละ 1 คน รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น  206 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 188 ฉบับ คือเป็นร้อยละ 91.26 เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจตามแนวคิดของ เฮิร์ซเบอร์กและ
คณะ (Herzberg and Other) เรียกว่าทฤษฎี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย และ               
2) ปัจจัยจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู ตามแนวคิดของเตียรส์และคณะ           
(Steer and others) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบจ านวน 3 ด้าน 1) ด้านความเชื่อมั่นยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 2) ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่
องค์กร 3) ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใช้การวิเคราะห์         
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason’s product moment correlation coefficient)  
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาผลของการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจอยู่
ในระดับมากและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยอยู่ในระดับมาก  
 2. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดับมากและด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
 3. แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของแรงจูงใจของข้าราชการครูมีความสัมพันธ์สูงสุด
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร รองลงมาคือด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร และมีความสัมพันธ์ต่ าสุดกับด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจอยู่
ในระดับมากและปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้าราชการครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความพึงพอใจกับหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน 
มีการพิจารณาความดีความชอบที่มีความเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานของตน จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืนหรือชุมชน สอดคล้องกับราธแมน (Rathmann) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนลูเธอะเริน ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับสูงเกือบ 87% มีแรงจูงใจกับต าแหน่งหน้าที่และบทบาทของตนเอง ซึ่ง
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ความพอใจในการปฏิบัติงานของครูมาจากยุทธศาสตร์ในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการท างานและ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานและการสนับสนุนจาก
ครอบครัวก็มีส่วนช่วยให้เกิดแรงจูงใจเช่นกัน และสอดคล้องกับพีค (Peck) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
พยายามของครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจะท าให้ครูบรรจุใหม่เกิดแรงจูงใจกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ผลการวิจัยพบว่า รางวัลจากการท างาน ระบบการบริหาร สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
การมอบหมายงานและบรรยากาศของเพ่ือนร่วมงาน ล้วนมีความส าคัญและเกี่ยวพันกับแรงจูงใจใน
การท างานของครูบรรจุใหม่และครูบรรจุใหม่มีความปรารถนาที่จะสอนวิชาที่ตนถนัด ประกอบกับใน
ยุคปัจจุบัน อาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม ได้รับการยอมรับนับถือมากขึ้นสังเกตได้จาก
การที่มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติยศครูจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลคุรุสดุดี 
ครูดีเด่นทั้งในระดับส านักงานเขต ระดับจังหวัดและในระดับประเทศ ที่ต่างให้ความส าคัญยกย่องเชิด
ชูครู ส่งผลให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเองน าไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ธร  สุนทรา
ยุทธ ได้กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่แต่ละคน
ต้องการ ถ้าขาดแรงจูงใจมนุษย์อาจเปรียบได้กับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ตามต าสั่งหรือความ
ต้องการผู้อ่ืน และพฤติกรรมหลาย ๆ อย่างมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นถ้าปรารถนาแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
ภารดี  อนันต์นาวี ที่กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นก าลังก่อให้เกิดพฤติกรรม โดยการเร้าภายในตัวบุคคล 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี  วัฒนภิรมย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารโครงการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานในสถานศึกษาของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จได้ ผู้บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์ กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน มองเห็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติ รู้จักการให้โอกาสในด้านต่าง ๆ แล้ว ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นก็จะเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจะส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารในเชิงบวกและการบริหารงานก็
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
มองเห็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติ รู้จักการให้โอกาสในด้านต่าง ๆ แล้ว ผู้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษานั้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและจะส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารในเชิง
บวกและการบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช่นเดียวกับชุดาภา  จึงประสิทธิ์ ที่ได้
วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ า
จุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ให้ความส าคัญในด้านความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่มากที่สุด ให้ความส าคัญในด้านการบริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอกอยู่ในอันดับ
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รองลงมา และให้ความส าคัญในด้านความรู้ ความสามารถในงานน้อยที่สุด และสัมพันกับ รูเบน 
(Roben) ได้ท าการวิจัยรื่อง ปัจจัยที่มองเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานในระดับสูงและต่ าของครู 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลแรงจูงใจในงาน ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ความส าเร็จของนักเรียน ส่วนปัจจัยภายนอกเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้ดังนี้ 
อาจารย์ใหญ่ ผู้ร่วมงาน สื่อการเรียนการสอน ความเป็นอิสระในการท างาน ชีวิตครอบครัว ผู้ปกครอง 
บุคลิกภาพและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 2) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในงาน ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ การขาดความสามารถของครู การขาดการแสดงความรู้สึกหรือทักทาย และการที่
นักเรียนไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยภายนอก ได้แก่สภาพไม่เอ้ือต่อการท างาน และนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่น่าพอใจ 
 2. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์กร อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดับมากและด้านความ
เชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความผูกพัน
เป็นสิ่งที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจคนให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเต็มใจ สามารถกระท าสิ่งที่ดี ๆ 
ต่าง ๆ ให้กันและกันได้โดยไม่หวังผลตอบแทนของการกระท า เช่นเดียวกัน การท างานร่วมกันใน
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรแล้วนั้น ยิ่งมีความผูกพันที่เหนียวแน่น
แล้ว จะส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะการท างานเกิ ดจาก
บุคลากรที่มีความรักใคร่สามัคคีต่อกัน ประสงค์ให้องค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งมิทเชลล์และลาร์สัน 
(Mitchell and Larson) ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรคือเจตคติที่คน ๆ หนึ่งมีต่อองค์กร ต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมในองค์กรต่อไป มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จึงแสดงพฤติกรรมการ
เป็นเจ้าขององค์กร เชลท (Chelte) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจในงานและ
คุณภาพชีวิตการท างานในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์กร กล่าวคือ คนที่มีอายุมากจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าคนที่มีอายุน้อย ส่วน
สถานภาพการสมรสพบว่า คนที่แต่งงานแล้วจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าคนเป็นโสดดังนั้น 
ความผูกพันจึงสามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตที่บุคคลจะปฏิบัติต่อองค์กร สอดคล้องกับวิทธีย์
และคอเปอร์ (Withey & Cooper) ที่วิจัยพบว่า การที่สมาชิกขาดความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลในแง่
ลบต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือองค์กรตลอดจน
การลาออกจากองค์กรไปในที่สุด รวมทั้งสามารถท านายการเปลี่ยนงานของลูกจ้างได้ สอดคล้องกับ 
สเตียรส์ (Steers) ที่กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึงการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแนบ
แน่นของบุคคลที่มีความรู้สึกเกี่ยวกันและยึดองค์กรไว้รวมกัน เช่นเดียวกับเซลดอน (Sheldon) ที่ได้
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กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรหมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง
บุคคลกับองค์กรเป็นการประเมินองค์กรในด้านบวกและมีการใช้ความพยายามในการท างานเพ่ือให้
งานบรรลุจุดมุ่งหมาย กลิสสันและดูริก (Glissun and Durick) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะงาน ลักษณะองค์กร และปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กรและศึกษาตัวแปร
พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จากองค์กรที่ให้บริการสุขภาพชุมชน 22 แห่ง จ านวน 
319 คน พบว่า ลักษณะงานในด้านที่มีความหลากหลายและงานที่มีความส าคัญ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน        
 3. แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในยุคสมัยนี้การที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบอาชีพครูไม่ได้ง่าย
เหมือนในสมัยก่อน เริ่มต้นจากต้องมีวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้สอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ 
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสมัครสอบ มีการสอบบรรจุและมีการทดลองและประเมินอย่างเข้มใน
ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะบรรจุในต าแหน่งครู จากที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่ใช้
ความพยายาม มุมานะในการเรียน การสอบและ  การท างาน ซึ่งในส่วนนี้อาจจะใช้เวลาไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับความสามารถและความพยามยามของแต่ละบุคคล เมื่อสอบบรรจุได้แล้วย่อมได้รับความชื่น
ชม ยินดี ท าให้รู้สึกว่าได้รับการยกย่อง มีเกียรติ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน  อยากที่จะใช้วิชา
ความรู้ของตนถ่ายทอดไปยังนักเรียน ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการพัฒนานักเรียน โรงเรียน
และชุมชนที่ตนเองได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้เจริญรุ่งเรือง และย่อมอยากจะฝึกฝนให้นักเรียนได้มี
ความรู้ สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือทดสอบความสามารถของทั้งนักเรียน
และของครูผู้สอน เมื่อครูมีผลงานย่อมได้รับการพิจารณาความดีความชอบต่าง ๆ และได้รับการยก
ย่องจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครองและชุมชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ
เป็นแรงจูงใจที่จะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร อยากจะพัฒนาให้องค์กรได้รับการยกย่อง ยอมรับ
จากชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่หากครูไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ย่อมส่งผลเสียต่อโรงเรียน 
นักเรียนและชุมชนโดยตรง เช่น ครูไม่เอาใจใส่ในการสอน ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถไม่
เพียงพอ เมื่อมีการสอบประเมินต่าง ๆ จะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน 
หรือประกวดกิจกรรมกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ ท าให้ไม่ เป็นที่รับการยอมรับจากสังคม แต่ในปัจจุบัน 
โรงเรียนต้องเข้ารับการประเมินผลในด้านต่าง ๆ เพ่ือทดสอบคุณภาพของนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน ท า
ให้ครูต้องมีความกระตือรือร้น ใช้วิชาความรู้ที่ตนเองมี เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียน เพ่ือให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย การอภิปรายผล แรงจูงใจกับความสัมพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใน
การน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. จากผลการวิจัยที่สรุปว่า แรงจูงใจของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าเป็นด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 
ความสามารถ ได้ศึกษาต่อเพ่ิมเติมความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน สามารถมีผลงานได้ปรับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ตามความรู้และความสามารที่ปรากฎ
จากผลงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และด้านปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ด้านการบังคับ
บัญชาเป็นด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ดังนั้นในการบริหารงานผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาต้อง
มีการก าหนดแผนด าเนินงานให้บุคลากรแต่ละคนถือปฏิบัติอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม มี
การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการบริหาร เพ่ือให้ครูได้รู้สึกเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบในการวางแผนบริหาร ท าให้เกิด
แรงจูงใจซึ่งส่งผลท าให้ครูมีความพยายามที่จะปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  
  2. ด้านความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าครูขาดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของผู้บริหารและ
ยอมรับเป้าหมายของโรงเรียนน้อย ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับตนเองโดยการศึกษา
ต่อหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพ่ือให้มีความช านาญหรือเพ่ิมทักษะในการ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ให้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย กฎระเบียบ กติกาหรือข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน เพื่อให้ครูได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียนมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจด้านเงินเดือนของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
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 2. ควรศึกษาเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมั่น การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเพ่ือ
น าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 
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 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
 
4. นางสาวศุภาพร  ผิวงาม 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์  อ าเภออู่ทอง  
   จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
5. นางสาวรักดี  สามงามน้อย 
 ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 (ประสานมิตร) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 

 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 2 จ ำนวน 15 โรง ได้แก่ 

 1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 2. โรงเรียนบ้ำนดอนต ำลึง 

 3. โรงเรียนบ้ำนโป่ง 

 4. โรงเรียนบ้ำนหนองเฝ้ำ 

 5. โรงเรียนบ้ำนหนองกระดี่ 

 6. โรงเรียนวัดเขำพนมนำง 

 7. โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 

 8. โรงเรียนบ้ำนหัววัง 

 9. โรงเรียนวัดหัวกลับ 

 10. โรงเรียนวัดทับกระดำน 

 11. โรงเรียนบ้ำนสะพังกร่ำง 

 12. โรงเรียนบ้ำนหนองโพธิ์ 

 13. โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 

 14. โรงเรียนบ้ำนหนองกระทู้ 

 15. โรงเรียนวัดหนองพันเทำ 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ค่าความเชื่อม่ันจากการทดลองใช้เครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลวิจัย 

จ ำนวน 103 โรง 

1. โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 
2. โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 
3. โรงเรียนบ้ำนบัวขำว 
4. โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 
5. โรงเรียนบ้ำนหนองจิก 
6. โรงเรียนวัดเนินพระปรำงค์ 
7. โรงเรียนวัดท่ำจัด 
8. โรงเรียนวัดส ำเภำทอง 
9. โรงเรียนวัดใหม่บ ำรุงธรรม 
10. โรงเรียนวัดไชนำรำษฎร์ 
11. โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 
12. โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ 
13. โรงเรียนวัดย่ำนซื่อ 
14. โรงเรียนวัดรำงกร่ำง 
15. โรงเรียนบ้ำนประทุนทอง 
16. โรงเรียนวัดบำงบอน 
17. โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 
18. โรงเรียนบ้ำนหนองวัลย์เปรียง 
19. โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 
20. โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 
21. โรงเรียนวัดไผ่ขำด 
22. โรงเรียนวัดท่ำไชย 
23. โรงเรียนวัดดอนมะนำว 
24. โรงเรียนวัดทุ่งคอก 
25. โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 
26. โรงเรียนบ้ำนโคกงูเห่ำ 
27. โรงเรียนอนุบำลวัดดงตำล 
28. โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 
29. โรงเรียนวัดบำงสำม 

30. โรงเรียนวัดยำงยี่แส 
31. โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 
32. โรงเรียนบ้ำนโคก 7 ลูก 
33. โรงเรียนวัดท่ำข้ำม 
34. โรงเรียนสองพ่ีน้อง 
35. โรงเรียนวัดบำงสะแก 
36. โรงเรียนบ้ำนไผ่ตำโม ้
37. โรงเรียนวัดรำงบัวทอง 
38. โรงเรียนวัดลำดประทุมทอง 
39. โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลำดบัว 
40. โรงเรียนวัดดอนสงวน 
41. โรงเรียนวัดปทุมสรำวำส 
42. โรงเรียนวัดช่องลม 
43. โรงเรียนวัดหนองหลุม 
44. โรงเรียนวัดคอกวัว 
45. โรงเรียนวัดโภคำรำม 
46. โรงเรียนพลับพลำไชย 
47. โรงเรียนบ้ำนเขำก ำแพง 
48. โรงเรียนวัดเขำดีสลัก 
49. โรงเรียนวัดกกม่วง 
50. โรงเรียนวัดจ ำปำ 
51. โรงเรียนบ้ำนหัวท ำนบ 
52. โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 
53. โรงเรียนบ้ำนดอนพุทรำ 
54. โรงเรียนบ้ำนรำงโพธิ์ 
55. โรงเรียนวัดสระพังลำน 
56. โรงเรียนหรรษำสุจิตต์วิทยำ 
57. โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 
58. โรงเรียนวัดจันทรำวำส 
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59. โรงเรียนวัดเขำพระ 
60. โรงเรียนอนุบำลบ้ำนท่ำพระยำจักร 
61. โรงเรียนบ้ำนหนองแหน 
62. โรงเรียนวัดคณฑี 
63. โรงเรียนวัดคีรีรัตนำรำม 
64. โรงเรียนบ้ำนหนองกุฏิ 
65วัดห้วยคู้สำมัคคี 
66. โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 
67. โรงเรียนบ้ำนสระบัวทอง 
68. โรงเรียนบ้ำนจรเข้สำมพัน 
69. โรงเรียนวัดกลำงบ้ำนดอน 
70. โรงเรียนวัดปทุมวนำรำม 
71. โรงเรียนวัดดอนสุโข 
72. โรงเรียนวัดคลองตัน 
73. โรงเรียนวัดบ่อคู่ 
74. โรงเรียนวัดหนองยำยทรัพย์ 
75. โรงเรียนวัดสระยำยโสม 
76. โรงเรียนวัดนันทวัน 
77. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 
78. โรงเรียนพำนิชชีวะอุปถัมภ์ 
79. โรงเรียนบ้ำนเขำชำนหมำก 
80. โรงเรียนวัดหนองตำสำม 
81. โรงเรียนบ้ำนโป่งพรำนอินทร์ 
82. โรงเรียนบ้ำนหนองโอ่ง 
83. โรงเรียนอนุบำลพระบรมรำชำนุสรณ์ดอนเจดีย์ 
84. โรงเรียนวัดหนองหลอด 
85. โรงเรียนบ้ำนหนองขุม 
86. โรงเรียนวัดบ้ำนกรวด 
87. โรงเรียนบ้ำนสระหลวง 
88. โรงเรียนบ้ำนหนองสำนแตร 

89. โรงเรียนบ้ำนหนองจิกรำกข่ำ 
90. โรงเรียนบ้ำนหนองฝ้ำย 
91. โรงเรียนบ้ำนหนองสลัดได 
92. โรงเรียนบ้ำนทะเลบก 
93. โรงเรียนบ้ำนโคกหม้อ 
94. โรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำลอย 
95. โรงเรียนบ้ำนนเรศ 
96. โรงเรียนบ้ำนยมเบือ 
97. โรงเรียนวัดสระด่ำน 
98. โรงเรียนวัดธัญญวำร ี
99. โรงเรียนวัดท่ำกุ่ม 
100. โรงเรียนวัดรำษฎรบ ำรุง 
101. โรงเรียนบ้ำนดงกะเชำ 
102. โรงเรียนวัดหนองแจง 
103. โรงเรียนวัดชีธำรำม 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 (Motivation Of Organizational Commitment Of Teacher Under Suphanburi 
Primary Education Service Area Office 2.) ข้อมูลที่ได้รับจากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการ
วิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของ
ท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  
 แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์การท างาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของข้าราชการครูตามแนวคิดของเฮิร์ซเบอร์ก     
และคณะ (Herzberg and Other) 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันองค์ต่อองค์กรของข้าราชการครูแนวความคิด
ของสเตียรส์และคณะ (Steer and others)  
 ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย 2 คน ได้แก่ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทน โรงละ 1 คน  
   2) ครูผู้สอน โรงละ 1 คน 
  เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซอง
มาพร้อมกันนี้แล้ว 
  ขอขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
         นางสาวอนันต์ธนา   สามพุ่มพวง 
                                                                 โรงเรียนวัดหนองพันเทา  โทร 081-9947248 
      นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ สถานภาพ ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ   

   ชาย   หญิง 
 

[......] 

2. อายุ  (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี)  
   ไม่เกิน 30 ปี 
  41 - 50 ปี 

  30 - 40 ปี 
  51 ปีขึ้นไป 
 

[......] 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 

  ปริญญาตรี 
  ปริญญาเอก 
 

[......] 

4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน  
   ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าหน้าที่แทน 
  ครูผู้สอน 
 

[......] 

5. ประสบการณ์ในการท างาน (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปี)  
   ไม่เกิน  5  ปี 
  11 - 15 ปี 
  21 - 25 ปี 

  5 - 10 ปี 
  16 - 20 ปี 
  มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 
 

 
[......] 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดับคุณภาพแรงจูงใจ
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ   5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อที ่ แรงจูงใจของครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ปัจจัยจูงใจ (X1) 

 ความส าเร็จในงานที่ท า (X11)       
1 ผู้บริหาร มีความรู้และประสบการณ์ท่ีช่วยให้สามารถบริหารงาน

ได้ประสบความส าเร็จ 
     [......] 

2 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานต่าง ๆ ของส่วนรวมและงานมักจะ
ประสบผลส าเร็จ 

     [......] 

3 การท างานของท่านสามารถประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ทันตามเวลาท่ีก าหนดและมีคุณภาพ 

     [......] 

4 งานท่ีท่านท า สามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติยศและได้รับ
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า 

     [......] 

5 งานท่ีท ามีความก้าวหน้าและท่านพึงพอใจเป็นอย่างมาก      [......] 
 การได้รับการยกย่องนับถือ (X12)       
6 ท่านได้รับความศรัทธาและยอมรับในความรู้ความสามารถจาก

ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
     [......] 

7 ท่านเชื่อว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ ได้รับการ               
ยกย่องจากสังคมและชุมชน 

     [......] 

8 ท่านมักจะได้รับคักเลือกให้เป็นตัวแทนจากชุมชนและสังคมใน
การเป็นผู้น าทางด้านการศึกษา 

     [......] 

9 ท่านมักจะเป็นผู้ ท่ีให้ค าปรึกษาในเรื่องการท างานกับเพื่อน
ร่วมงานเสมอ 

     [......] 

10 ท่านคิดว่าอาชีพของท่านมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 

     [......] 
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ข้อที ่ แรงจูงใจของครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
 ลักษณะของงานที่ท า (X13)       

11 ท่านได้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      [......] 
12 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจและก าหนดรูปแบบการท างาน

ด้วยตนเอง 
     [......] 

13 ท่านมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการท างานท่ีท่าน
ได้รับมอบหมายเสมอ 

     [......] 

14 ท่านมักจะหาวิธีการปฏิบัติงานแบบแปลก ๆ ใหม่ ๆ เพื่อให้
เกิดผลงานท่ีสร้างสรรค์ 

     [......] 

15 ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีตรงกับความถนัดของท่านเสมอ      [......] 
 ความรับผิดชอบ (X14)       

16 ท่านมักจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท้ังงานในหน้าท่ีและ
งานอื่น ๆ มากกว่าผู้อื่น เสมอ ๆ 

     [......] 

17 งานของท่านจะประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจของ
ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเสมอ 

     [......] 

18 งานของท่านจะได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพื่อน
ร่วมงาน 

     [......] 

19 ท่านท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด      [......] 
20 ท่านมักจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม

จากผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงาน 
     [......] 

 ความก้าวหน้า (X15)       
21 ท่านมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะในการท างานของ

ท่าน 
     [......] 

22 โรงเรียนมีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสไป
ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

     [......] 

23 บุคลากรในโรงเรียนมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งตามความรู้และ
ความสามารถที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ 

     [......] 

24 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้มี
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 

     [......] 

25 งานท่ีท่านรับผิดชอบสามารถท าให้ท่านสามารถมีผลงานเพื่อ
น าไปสู่การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งได้ 

     [......] 
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ข้อที่ แรงจูงใจของครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ปัจจัยค  าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (X2) 

 เงินเดือน (X21)       
26 ในปีที่ผ่านมาท่านได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง เป็นที่น่าพอใจ      [......] 
27 อัตรา เ งิ น เดื อนที่ ท่ าน ได้ รั บ  เหมาะสมกั บระดับความรู้

ความสามารถของท่าน 
     [......] 

28 เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจ าแต่ละเดือนของท่าน      [......] 
29 เงินเดือนที่ท่านได้รับ คุ้มค่ากับปริมาณงานและระยะเวลาที่ท่านท า      [......] 
30 ท่านมีความพึงพอใจกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน      [......] 
 โอกาสก้าวหน้าในอนาคต  (X22)       

31 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานในโรงเรียนแห่งนี้      [......] 
32 การได้รับมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ผู้บริหารพิจารณา

จากความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานของบุคลากรใน
โรงเรียน 

     [......] 

33 โรงเรียนนี้สนับสนุนให้ท่านมีโอการเข้ารับการอบรม สัมมนาหรือ
ประชุมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของท่าน 

     [......] 

34 ท่านมักจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมท ากิจกรรม
หรือภารกิจต่าง ๆ ในฐานะของตัวแทนโรงเรียนเสมอ 

     [......] 

35 การเลื่อนต าแหน่งพิจารณาจากความรู้ความสามารถของบุคลากร
ที่ปรากฏจากผลงานในหน้าที่ 

     [......] 

 ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน  (X23)       
36 ท่านได้รับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับ

เพ่ือนร่วมงานเสมอ 
     [......] 

37 ได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อท่านประสบปัญหา      [......] 
38 ท่านรับฟังความคิดเห็นและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกันกับเพื่อนร่วมงาน 
     [......] 

39 ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนมีโอกาสได้ร่วมสังสรรค์และ
ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือประสานสัมพันธ์กันเสมอ 

     [......] 

40 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีกิจกรรมที่ร่วมกันท าเพ่ือ
ประสานสัมพันธ์กัน 

     [......] 
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ข้อที่ แรงจูงใจของครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
 สถานะทางอาชีพ  (X24)       

41 ท่านรู้สึกว่าสังคมให้การยอมรับนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็น
ข้าราชการครูของโรงเรียนนี้ 

     [......] 

42 เพ่ือนร่วมงานของท่านทั้งในและนอกโรงเรียนยอมรับและชื่นชม
ในผลงานของท่าน 

     [......] 

43 ผลการปฏิบัติงานของท่านมักจะถูกน าไปเป็นแบบที่ดีเสมอ      [......] 
44 เมื่อท่านได้รับการเลื่อนต าแหน่ง ท่านมักจะได้รับการสนับสนุน

และยินดีจากผู้อื่นเสมอ 
     [......] 

45 ผู้ บ ริ ห ารและ เ พ่ือนร่ วมงาน  ยอมรั บคว ามคิด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่าน 

     [......] 

 นโยบายในการบริหาร  (X25)       
46 ครูทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการ

บริหารของโรงเรียน 
     [......] 

47 มีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน      [......] 
48 การปฏิบัติงานของท่านสามารถสนองต่อนโยบายของโรงเรียน      [......] 
49 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหารอยู่เสมอ      [......] 
50 มี ก า รประ เมิ นการปฏิ บั ติ ง านตามน โยบาย เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพ 
     [......] 

 ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว  (X26)       
51 ท่านได้รับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม      [......] 
52 ท่านมีสิทธิที่จะลาตามความจ าเป็น เช่น ลากิจ ลาป่วย ต่าง ๆ       [......] 
53 ท่านได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียน เมื่อประสบปัญหาส่วนตัว 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
     [......] 

54 ท่านสามารถท างานที่โรงเรียนแห่งนี้ได้โดยไม่เบียดบังเวลาในชีวิต
ส่วนตัวของท่าน 

     [......] 

55 ท่านคิดว่าเมื่อท่านได้ท างานที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว ชีวิตความ
เป็นอยู่ของท่านเป็นที่น่าพอใจ 

     [......] 
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ข้อที่ แรงจูงใจของครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน  (X27)       

56 ท่านได้รับการจัดสรรทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการท างานที่
เพียงพอและเหมาะสม 

     [......] 

57 วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน      [......] 
58 มีห้องท างานและสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกสบายและเหมาะสม      [......] 
59 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ของท่าน 
     [......] 

60 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความเหมาะสมเป็นแรงจูงใจให้ท่าน
อยากท างาน 

     [......] 

 ความม่ันคงในหน้าที่การงาน  (X28)       
61 ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับในโรงเรียนของท่าน ไม่ถูก

เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ 
     [......] 

62 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ในแต่ละครั้ง มีความยุติธรรมและ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล 

     [......] 

63 จากผลการปฏิบัติงานของท่านจะท าให้ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น       [......] 
64 ท่านได้รับหลักประกันในเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพที่เหมาะสม เมื่อท่านต้องเกษียณอายุหรือออกจากราชการ 
     [......] 

65 โรงเรียนของท่าน เป็นโรงเรียนที่ได้ผ่านการประเมินรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ 

     [......] 

 การบังคับบัญชา (X29)       
66 ผู้บริหารของท่านให้ก าลังใจและเป็นกันเองกับท่านเมื่อท่านเกิดปัญหา

ในการท างาน 
     [......] 

67 ผู้บริหารของท่านมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วย
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 

     [......] 

68 ผู้บริหารของท่านให้ค าแนะน าท่ีท่านพอใจได้เสมอ      [......] 
69 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน      [......] 
70 ท่านให้เกียรติ รักและเคารพผู้บริหารของท่านด้วยความจริงใจ      [......] 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดับคุณภาพ             
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ   5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อที่ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ความเชื่อม่ันและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร (Y1) 
71 ท่านมีความพอใจกับนโยบายที่ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดไว้      [......] 
72 ท่านมักพูดกับผู้อ่ืนว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ท างานที่มีความสุข      [......] 
73 ท่านจะชี้แจงกับผู้อ่ืนทันที หากได้ยินผู้ อ่ืนพูดถึงโรงเรียน

ของท่านในทางที่เสียหาย 
     [......] 

74 ท่านจะให้ความร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียนในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเสมอ 

     [......] 

75 โรงเรียนแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้ท่านต้องการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จ 

     [......] 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานให้แก่องค์กร (Y2) 
76 ท่านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม

ความสามารถในการท างานให้โรงเรียนทุกครั้ง 
     [......] 

77 ท่านค านึงถึงเรื่องงานของท่านอยู่ตลอดเวลา แม้จะหมด
เวลาท างานไปแล้วก็ตาม 

     [......] 

78 ท่านพอใจที่จะท างานล่วงเวลาแม้ผลตอบแทนจะไม่คุ้มค่า      [......] 
79 ท่านเต็มใจที่จะมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติมในวันหยุด หากงาน

ของท่านยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
     [......] 

80 ท่านยินดีสละเวลาในวันหยุดพักผ่อนมาช่วยเหลืองาน
ส่วนรวมของโรงเรียนเสมอ 

     [......] 
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ข้อที่ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร (Y3)   
81 ท่านมีความพอใจในเงินเดือนที่ได้รับเมื่อเทียบกับปริมาณ

งานที่ท าในแต่ละเดือน 
     [......] 

82 ท่านมีความพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจาก
โรงเรียนนี้ 

     [......] 

83 ท่านต้องการที่จะท างานที่โรงเรียนนี้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมี
โอกาสเขียนย้ายไปโรงเรียนใหม่ก็ตาม 

     [......] 

84 ท่านคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ท างานที่ดีท่ีสุดส าหรับท่าน      [......] 
85 ท่านรู้สึกพอใจที่จะท างานกับโรงเรียนนี้ต่อไป      [......] 
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